Ata nº 1.720
Aos sete dias do mês de fevereiro de 1956, as 20 horas, no salão nobre da Prefeira,
reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Taquari. A sessão foi presidida
pelo vereador Dr. Libório Fregapani e secretariada pelo vereador Nardy de Farias
Alvim - Presentes mais os seguintes senhores vereadores: Dr. João Carlos Bizarro
Teixeira Roberto Clarimundo da Conceição, Sidonio Cunha Reis, Mário Ribeiro e
Olegário da Costa Bilhar. Aber[fl.272]
ta a Sessão o Sr. Secretário faz a leitura da ata anterior que é discutida e aprovada.
Entra em discussão o requerimento n° 6/56, do ver. Osvaldo Gomes Junqueira, que
“requer 30 dias de licença”, submetido a votação é aprovado, sendo em seguida
convocado o 1° suplente sr. Clóvis Azambuja, que depois de prestar compromisso,
toma acento à Mesa. Não houve matéria de expediente a ser lido. Passando-se a
Ordem do Dia, foram discutidos: Requerimento n° 3/56, de Oscar José de Souza, que
“Requer auxílio com parecer do vereador João Carlos Bizarro Teixeira, para que seja
colhidas maiores informações a respeito da situação do requerente: aprovado o
parecer; Requerimento n° 4/56, de Belcino Duarte Ramos Pacheco que “Requer
isenção de impostos” - com parecer do vereador Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, que
uma vez seja comprovada a condição de pobreza do requerente, seja aprovado o
requerimento – aprovado o parecer; - Projeto de lei nº 248/56, do Prefeito que “Abre
crédito suplementar e reduz datação orçamentária” - com parecer favorável do ver.
Nardy Alvim – aprovado – Projeto de Lei n/ 250/56, do Prefeito que “Autoriza o Poder
Executivo a despender da importância de Cr$ 327,340,50, liquido recebido referente
ao seguro contra fogo da Uzina Municipal” - com parecer contrário do vereador Nardy
de Farias Alvim, apresentando emenda ao artigo 1° pedido de vista pelo vereador
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dido; projeto de lei n° 249/56, do Prefeito que “Concede Anistia Fiscal” com parecer
contrário do vereador Dr. João Carlos Bizarro Teixeira – requerido vistas pelo
vereador Mário Ribeiro – aprovado o pedido de vistas. Passou-se a hora das
explicações pessoais – O primeiro orador foi o vereador Mário Ribeiro que pede a
palavra para apresentar o projeto de lei n° 251/56 que “Determina a cobrança de
tributos sem multas e sem juros de mora” - E aproveita a oportunidade para pedir ao
Sr. Presidente fossem tiradas copias das atas das sessões e enviadas para os
correspondentes de jornal. O vereador Nardy de Farias Alvim justifica do ver. Dr.
Adroaldo Mesquita da Costa, e pede ao Sr. Presidente seja convocada uma sessão
Extraordinária para amanhã dia 8, quando então prestará esclarecimento sôbre a
força e luz para Taquari – O vereador Dr. João Carlos Bizarro Teixeira pede a palavra
para esclarecer sobre um artigo publicado em “O Taquaryense” de 4 do corrente
sobre o título “Secretario da Câmara de Vereadores” - O vereador Clovis Azambuja,
requer seja criada uma Comissão composta de membros da Câmara para junto com o
Prefeito irem a Porto Alegre falar com o Diretor Geral da C.E.E.E., mas como
anteriormente identico pedido já havia sido formulado pelo Vereador João C. B.
Teixeira, o do vereador Clovis Azambuja ficou sem efeito. Novamente o vereador
Mário Ribeiro, requer seja também lembrado oa Sr. Dr. Noé de Freitas o caso de força
e luz para Bom re[fl.274]
tiro do Sul. O vereador joão cArlos Bizarro Teixeira, sugere seja oficiado ao sr.
Secretário de Educação para que seje construída uma Escola em Beira [ao] Rio. Com
a palavra o ver. Nardy de Farias Alvim, esclçarece que já consta do Plano para
Escolas Rurais, a Construção de um Grupo ou Escola Rural na Beira do Rio,
conforme solicitou em 1955 e foi aprovado pelo Dr. Jovenal José Pinto,

Superintendente do Ensino Rural. Esclareceu o mesmo vereador, que quando da
solicitação feita a C.E.E.E de encampação da Uzina Municipal, foi requerido que o
produto transação fosse aplicado pela Comissão na eletrificação dos distritos lendo
cópia do requerimento que dirigiu a mencionada Comissão em 18/11/54
esclarecendo, ainda, aspectos referente a encampação da Uzina municipal pela
C.E.E.E. O Sr. Presidente convoca uma sessão extraordinária para amanhã. 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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