Ata nº 1.725
Aos três (3) dias do mês de abril de mil novecentos e cinqüenta e seis (1956), às 20
horas, reuniu-se a Camara Municipal de Taquari. A Sessão foi presidida pelo ver. Dr.
Libório Fregapani e secretariada por mim Osvaldo Gomes Junqueira, presentes ainda
os seguintes sres. vereadores: Mário Ribeiro, Nardy de Farias Alvim, Roberto
Clarimundo Conceição, Sidonio Cunha Reis e Drs. Adroaldo Mesquita da Costa e
João Bizarro Teixeira. Aberta a sessão foi lida, discutida e aprovada a ata da Sessão
anterior. Passou-se ao exame do expediente que constou do seguinte requerimento
n° 23/56, do Ver. Mário Ribeiro que “Requer providências no sentido de que seja
reformado um boeiro, em Bom Retiro do Sul. A seguir o [fui] encarregado de ler o
relatório do levantamento que procedi nas contas da Câmara, relativo ao ano de 1955,
bem como do projeto de resolução n° que aprova ditas contas. O ver. Dr. Adroaldo M.
da Costa, requer seja todos os meses apresentado um projeto de resolução para ser
apreciado e aprovado as contas da Câmara. Passando-se à Ordem do Dia, foram
discutidos: - Projeto de lei n° 256/56, do Prefeito que “Prorroga o prazo para a
cobrança de impostos e taxas, sem multa”. Com parecer favorável do Ver. Dr. João
Teixeira, foi aprovado por unanimi[fl.287]
dade. - Projeto de lei n° 255/56, dos Vereadores Dr. Adroaldo Mesquita da Costa,
Nardy de Farias Alvim e Mário Ribeiro, que Revoga as resoluções n° 332 de 8 de
janeiro de 1953 e, 214 de 1° de junho de 1955, com parecer favorável do ver. Dr. João
C. B. Teixeira. No encaminhamento da votação, usei da palavra esclarecendo o
porque de meu voto favorável a aprovação do referido projeto n° 255/56, bem como
esclarecido as razões que levaram meu irmão Olavo a nomear funcionárias para êste
Legislativo, conforme prometi na última sessão ordinária. Submetido à votação,
verificou-se ter sido aprovado por unanimidade; Projeto de Lei n° 257/56 do Prefeito,
que, “Abre um crédito suplementar e aponta como recursos a arrecadação a maior”, o
Com parecer favorável do Ver. Nardy de Farias Alvim foi aprovado por unanimidade; Projeto de Resolução n° 252/56, que, “Estabelece a gratuidade do mandato de
Vereador e o período de funcionamento da Câmara, com emendas, já aprovadas, do
ver. Osvaldo Junqueira. Com a palavra o vereador Dr. Adroaldo Mesquita da Costa,
autor do projeto, diz da sua satisfação por ver seus colegas solidarizarem-se com êle
nesta tão nobre causa. E a seguir requer seja consignado em ata seus
agradecimentos. O vereador Roberto Clarimundo Conceição mais uma vez manifestase contrário a aprovação do referido projeto acusando assim, a votação, seis (6) votos
contra um (1); - Projeto de lei n° 254/56, do Ver. Mario Ribeiro, que, “Abre um crédito
especial e aponta como recurso, datação orçamentária”. Com parecer favorável do
ver. Dr. João Teixeira, é o referido projeto, aprovado por unanimidade. O ver. Mario
Ribeiro agradeceu em nome da população de Bom Retiro do Sul a aprovação desse
projeto. O vereador Adroaldo Mesquita da Costa, solicita informações sôbre o “Código
de Posturas”, tendo nessa ocasião,
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ressaltado a necessidade urgente da atualização e aprovação do dito “Código em
vigor, visto que, praticamente está sendo seguido o que fora elaborado na gestão de
Lauro Viana, e assim mesmo em desacôrdo com o que determina outras leis
posteriormente votadas e aprovadas. Passando-se às explicações pessoais, o
Vereador Adroaldo Mesquita da Costa apresenta o projeto de resolução n° 260/56,
que extingue dois cargos da Secretaria da Câmara”. O vereador Dr. João Teixeira
apresenta sugestão ao executivo, no sentido de que seja contratado um engenheiro
para a Prefeitura de Taquari. O ver. Nardy Alvim em nome da Bancada do P.S.D,
solidariza-se com a sugestão do vereador João Teixeira. Em nome da Bancada
Libertadora disse em ser favorável a esta sugestão mas que , dado as dificuldades

finaceiras da Prefeitura de Taquari, considerava praticamente impossível agora,
aproveita essa sugestão. O ver. Mário Ribeiro sugere seja requerido ao Prefeito,
reparos em um trecho da rua que vai para Bom Retiro do Sul, no lugar denominado
“Passo dos Burros”. O Ver. Dr. João C. B. Teixeira, mais uma vez ocupa a tribuna
para solicitar providências à COMAP, no sentido de que sejam tabelados os preços
dos ingressos no cinema local. O Verador Adroaldo M. da Costa, sugere uma vez que
fora aprovada a gratuidade do Mandato de Vereador, seja seja o saldo desta verba
que era destinada a esse fim, empregado numa melhor organização das escolas
municipais, o que foi aprovado por todos esta sugestão. Nada mais havendo a tratar o
Sr. Presidente encerrou a Sessão da qual para constar lavrei esta ata vai assinada na
forma regimental.
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