
Ata n.º 1829
Aos trinta dias do mês de dezembro de mil novecentos e cinquenta e nove (30/12/59)
ás vinte horas e trinta minutos, no recinto do Salão Nobre da Prefeitura, realizou-se a
sessão de encerramento dos trabalhos da 
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Câmara Municipal de Vereadores, cujo mandato da presente legislatura terminará em
data de amanhã. A reunião foi presidida pelo Ver. Dr. Libório Fregapani e secretariada
pelo Ver. Oswaldo Gômes Junqueira encontrando-se presentes mais os seguintes
vereadores: Nardy Farias Alvim, Walter  Augusto Schilling, Roberto Clarimundo da
Conceição, Clóvis Azambuja, Dr. João Carlos Bizarro Teixeira e Sidônio da Cunha
Reis.
Após abrir a Sessão, o Sr. Presidente declarou as finalidades da presente reunião
qual seja a de encerramento dos trabalhos da legislatura que findará aos trinta e um
dias do mês de dezembro de mil novecentos e cinquenta e nove.
Não havendo hora digo expediente, nem ordem do dia em pauta, passou a seguir às
explicações pessoais.  Com a  palavra o  ver.  Nardi  Alvim foi  dito  em resumo, o
seguinte:  que  proponha um voto  de  louvor  pela  maneira  altamente democrática
compreensiva e justa com que o exmo. Sr Presidente presidiu os trabalhos desta casa
durante os  quatro  anos  desta  legislaura.  Fez ainda consideração a  respeito  da
atuação da bancada do P.S.D. com assento nesta casa [Ilegível] [Ilegível] o exemplo
do Dr. Adroaldo Mesquita da Costa que quando assumiu a cadeira de vereador nesta
casa colocou desde então o bem da coletividade taquariense [Ilegível] dos interesses
partidários. Encer-
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rou o orador dizendo que ao término do seu mandato, não gardar ódios nem paixão
nem ressentimento. Orador entregou a mesa uma cópia de sua oração.
Usou de palavra o Dr. João Carlos Bizarro Teixeira que disse também que em nome
da bancada do P.T.B. se solidarizava com a homenagem prestada ao Sr. Presidente
Dr. Libório Fregapani, tecendo ainda elogios a atuação imparcial do mesmo, durante
estes quatro anos e finalmente declarou que não guardava ódio nem sentimento de
quem quer que seja, solidarizando-se com as palavras do orador que o precedeu.
Com a  palavra  o  Ver.  Oswaldo  Gomes Junqueira, lider  da  bancada do  Partido
Libertador que disse de sua satisfação e de seu orgulho em poder também, como lider
do partido a que pertence o Sr. Presidente homenageálo nesta oportunidade, dando
integral  apoio  às  expressões  dos  oradores  que  o  precederam.  Teceu  ainda
considerações sôbre  a  atuação  das  bancadas do  P.S.D.  e  P.T.B.  no  apôio  ás
iniciativas  do  Executivo  que  visavam os  interesses da  coletividade Taquariense.
Agradeceu tambem a  cooperação dos  vereadores que  compõem a  bancada do
Partido Libertador, e, fez mensão à destacada atuação do 2.º Secretário – Ver. Nardy
Alvim, atendendo com dedicação os serviços que lhe [Ilegível] desempenha. Pediu
finalmente que constasse em ata um voto de louvor pela assiduidade do Sr. João
Eduardo Bizarro, ao desem-
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penhar as suas funções na Secretaria desta Camara. Propos também o Ver. Nardy
Alvim que este  voto fosse extensivo ao  Sr.  Manoel José Porto,  encarregado da
conservação e limpeza do recinto da Câmara de Vereadores.
Com a palavra o Ver. Clovis Azambuja congratulou-se com a Casa, dizendo tambem
de sua satisfação em poder saudar o Sr. Presidente e os colegas Vereadores pelo
feliz termino dos nossos trabalhos da atual legislatura almejando a todos um próspero
e feliz Ano Novo. Em seguida fez uso da palavra o Dr. Libório Fregapani que em
palavras emocionadas agradeceu a confianca nele depositada elegendo-o, Presidente
de Câmara durante quatro anos, apesar de reconhecer que somente por bondade e



generosidade dos nobres vereadores é que ele, durante toda a legislatura presente,
mereceu a  confiança de seus pares elejendo-o Presidente  e  por  isso  agradecia
profundamente sencibilisado as ferrosas expressões de seus colegas.
Nada mais havendo a ser tratado e como ninguem mais quizera fazer uso da palavra,
o Sr. Presidente encerrou em nome de Deus, a presente sessão, da qual para constar
lavrou-a a presente ata que aprovada, vai por todos assinada, ficando convocados os
Srs. Vereadores para a Sessão solene de posse dos Sr. Vereadores que constituirão
a próxima Câmara, amanhã trinta e um do corrente mês, às nove horas.
Libório Fregapany
[fl.4v]
Oswaldo Gomes Junqueira
Clovis Azambuja
Sidonio da Cunha Reis
[Ilegível]
Roberto Clarimundo Conceição
Walter Augusto Schilling
Nardy de Farias Alvim
Doralino D'Oliveira Reis
[fl.5]


