Ata nº 1.727
Aos quinze dias do mês de maio de 1956, às 20 horas, reuniu-se, em sessão
ordinária, a Câmara Municipal de Taquari, a Sessão foi presidida pelo ver. Dr. Libório
Fregapani e secretariada pelo ver. Osvaldo Gomes Junqueira, presentes ainda mais
os seguintes senhores vereadores: Mário Ribeiro, Nardy de Farias Alvim, Roberto
Clarimundo Conceição, Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, Clovis Azambuja e Sidonio
Cunha Reis. Aberta a sessão foi lida, discutida e aprovada a ata da Sessão anterior.
Passou-se ao exame do expediente que constou do
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seguinte: Ofício n° 144/56 da Câmara de Porto Alegre, no sentido de que todos os
municípios da nação dirijam, ao Excelentíssimo Sr. Presidente da República,
mensagem de fé, afirmação de esperança e a segurança de que o governo encontrará
um fórmula nobre, dentro da qual se processe o desarmamento dos espíritos para que
possa dar execução ao seu plano de [reerguimento] da economia nacional – aprovado
por unanimidade; Ofício n° 145/56 da Câmara de Porto Alegre para que secunde o
apêlo, solicitando ao Sr. Presidente da República a instalação de uma fábrica de
automóveis e caminhões Renault neste Estado – aprovado por unanimidade – Ofício
n° 143/56 do Prefeito encaminhando os projetos de lei n°s 265/56 que “Majora as
tarifas de Luz e fôrça, aluguel de medidores e taxas de ligação” e n° 266/56 que “Abre
crédito especial e aponta como recurso saldo disponível do exercício de 1955. Requerimento n° 28/56 do Ver. João Carlos Bizarro Teixeira, solicitando informações
do Executivo – Ofício do Prefeito Encaminhando as respostas aos requerimentos n°s
15/56 e 16/56 e 23/56 do ver. Mario Ribeiro e n° 21/56 do ver. Nardy de Farias Alvim
– Passando à Ordem do Dia foram discutidos – projeto de lei n° 260/56, do ver. Dr.
Adroaldo Mesquita da Costa que “Extingue dois cargos da Secretaria da Câmara –
Com parecer favorável do ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira – aprovado por
unanimidade – Projeto de lei n° 253/56 do Ver. Osvaldo Gomes Junqueira que “Cria
os serviços de Socorros de urgência nas aulas municipais e determina outras
providências”. - Com a palavra o autor do projeto que faz sua sustentação. O ver. Dr.
João Carlos Bizarro Teixeira diz das razões que como médico, se manifesta contrário
a aprovação do referido projeto – depois de longos debates o ver. Osvaldo Gomes
Junqueira, retira seu pojeto, a[fl.293]
presentando, nova redação, que passará a ser a seguinte - “Fica o Poder Executivo
Autorizado a dotar as escolas municipais de medicamentos de urgência” - O que foi
aprovado por unanimidade; Ofício n° 17/56 do Prefeito que envia cópia da
correspondência trocada entre a Prefeitura e o Governo do Estado, com referência a
amortização de parte da dívida que esta Municipalidade mantem com o Banco do Rio
Grande do Sul S.A. com parecer do ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, favorável a
aprovação – aprovado por unanimdade: Em explicações pessoais, com a palavra o
ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, fala sobre uma comissão para elaboração dos
Códigos de Posturas e Obras, propondo a inclusão do Engenheiro José Martins da
Silva, para melhor informar no que diz respeito a parte técnica, o que foi aprovado. A
Comissão nomeada pelo Sr. Presidente, ficou assim constituida: - Ver. Mário Ribeiro,
Dr. João Carlos Bizarro Teixeira e Clovis Azambuja. O ver. Mário Ribeiro, requer seja
oficiado ao Daer para que sejam tomadas providências, para fins de reparos em
estradas que vai de Montenegro até Bom Retiro do Sul. O ver. Clovis Azambuja
requer informações, se alguma providências foi tomada tomada a respeito da barca
que faz a travessia de Taquari para Santo Amaro, visto haver necessidade de reparo
nos portos, bem como urgente conclusão na obra da refeida Barca. O ver. Nardy de
Farias Alvim responde que já em ocasiões anteriores foram expedidos telegramas a
Daer em Porto Alegre e Lageado e até agora nada responderam, mas já está em

fabricação uma nova barca para fazer esta travessia. O ver.
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Clovis Azambuja requer seja oficiado ao sr. Prefeito Municipal para que oficie ao
DAER afim de colaborar na parte referente ao imediato das estradas constantes do
plano rodoviário. O ver. Roberto Clarimundo Conceição falando sobre a abertura da
estrada que liga Taquari a Paverama, sugere que fizesse um convênio com o Estado
para que êste construisse a referida estrada em troca do paragamento da taxa
rodoviária por 4 anos, tendo ainda o mesmo vereador sugerido fosse criada uma
comissão para com o prefeito, irem a Porto Alegre saber da viabilidade dêsse
covênio, o que foi aprovado. O ver. Clovis Azambuja, sugere, que cada mês, uma
comissão composta de vereadores fassa um visita a um distrito de Taquari para
melhor saber das necessidades – o que foi aprovado. O ver. Nardy de Farias Alvim,
propõe fosse passado um telegrama ao sr. Secretário de Educação no sentido da
construção de um grupo escolar para a Beira do Rio, o Ver. Sidonio Cunha Reis se
solidariza com seu colega, bem como o ver. Osvaldo G. Junqueira, que aproveita a
oportunidade para sugerir que se oficiasse, também para construção de um outro
grupo escolar também na beira do Rio, no local denominado Capitão Miguel. O ver.
Dr. João Carlos Bizarro Teixeira subscreve o pedido dos vereadores Nardy de Farias
Alvim e Sidonio Cunha Reis, uma vez que já anteriormente havia feito o mesmo
pedido. O Sr. Presidente convoca uma Sessão para o dia 21 do corrente, às 19,30
horas, quando serão discutidos e estudados os requerimentos de pedidos de dispensa
de impostos. Nada mais há[fl.295]
vendo 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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