Ata nº 1.729
Aos cinco dias do mês de junho de 1956, às 20 horas, reuniu-se a Câmara Municipal
de Taquari, em sessão ordinária, a Sessão foi presidida pelo ver. Dr. Libório
Fregapani e secretariada pelo ver. Nardy de Farias Alvim, presentes ainda mais os
seguintes senhores vereadores: Mário Ribeiro, Dr. Adroaldo Mesquita da Costa,
Roberto Clarimundo Conceição, Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, Clovis Azambuja e
Sidonio Cunha Reis. Aberta a sessão, lida e discutida a ata anterior, pelo ver. Dr.
Adroaldo Mesquita da Costa, foi dito que requeria se completasse a ata ora em
discussão nela declarando-se – 1° O conteúdo do requerimento de informações
solicitadas ao Sr. Prefeito, de autoria dos vereadores Nardy de Farias Alvim, Roberto
Clarimundo Conceição, Osvaldo Gomes Junqueira, Mário Ribeiro, Sidonio Cunha
Reis, Dr. João Carlo Bizarro Teixeira e Clovis Azambuja que solicitam. Relação dos
funcionários da Prefeitura na qual conste Nome, cargo, vencimentos, data de
nomeação, se efetivos, interinos ou contratados, que foi discutido
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e aprovado por unanimidade. 2° - Se foram aprovados os requerimentos dos
vereadores Nardy Alvim e Osvaldo G. Junqueira, propondo votos de pezar pelo
falecimento dos senhores Rufino Pereira Bilhar e Alvaro Castro Junqueira
respectivamente e declara, se estivesse presente, teria votado favoravelmente a
ambos os requerimentos e propunha agora, por que está ainda em tempo se oficiasse
as famílias enlutadas dando-lhes ciencia da homenagem prestada, com o que
concordaram todos os senhores vereadores esclarecendo, os senhores vereadores,
Nardy de Farias Alvim e Osvaldo Gomes Junqueira autores daqueles dois
requerimentos que isso haviam proposto no ato da aprovação, digo, da apresentação
dos requerimentos e que só por lapso a ata não havia consignado. Passando ao
expediente que constou do seguinte projeto de lei 268/56 dos vereadores Mário
Ribeiro e Nardy de Farias Alvim, que “Prorroga o prazo para a cobrança de impostos
e taxas sem multa até 30 de junho, os autores do projeto requereram a urgência de
votação, aprovada a urgência por unanimidade, entrando em votação o projeto foi
aprovado por unanimidade – Ofício n° 152/56 da Câmara de Rio Grande, “afim de que
se dirijam a Assembléia Legislativa aplaudindo a iniciativa do Deputado Osmar
[Grafulha], elaborando o projeto de lei que estabelece normas para o pagamento da
[cota] de retorno aos municiíos; - Emenda apresentada pelo vereador Sidonio Cunha
Reis ao projeto de lei n° 263/56 de autoria do ver. Clovis Azambuja que “Altera a
tabela do regulamento do im[fl.300]
posto de licença código 0.18.3, inciso 38 sobre comércio ambulante, letras A, B, C, D,
e E – Requerimento n° 31/56 dos ver. Nardy de Farias Alvim que requer do Executivo
as seguintes informações 1°) Qual a arrecadação de cada um dos distritos – 2°) Qual
a despesa em cada distrito, se possível discriminada – 3°) Qual a arrecadação
efetuada na cidade? Os dados acima referem-se ao exercício de 1955. o que todos os
veradores subscreveram – Passando à Ordem do Dia foram discutidos – Projeto de lei
n° 263/56, do ver. Cloviz Azambuja que “Altera a tabela do regulamento do imposto de
licença, código 0.18.3. inciso 38 sobre comércio ambulante, letras A, B, C, D, e E e
com parecer do ver. Nardi de Farias Alvim, e a emenda apresentada pelo ver. Sidonio
Cunha Reis – entrandop em discussão foi regeitado o projeto e a emenda
apresentada pelo ver. Sidonio Cunha Reis, aprovado o constante do parecer do ver.
Nardy de Farias Alvim – que reduz a suplementação apresentada no projeto para o
seguinte Cr$ 1.200,00, Cr$ 2.400,00, Cr$ 2.400,00, Cr$ 4.000,00 e Cr$ 5.500,00 e
não Cr$ 2.000,00, Cr$ 4.800,00, Cr$ 4.800,00, Cr$ 8.000,00 e Cr$ 10.000,00
conforme a redação do projeto – Foi discutido o parecer do ver. Clovis Azambuja ao
encerramento do exercício financeiro de 1955 – com a palavra o ver. Nardy de Farias

Alvim, que pedindo vista do processo referente ao encerramento do exercício de
1955, em rápidas palavras defendeu sua administração, alegando o quanto de
sacrifício teve que fazer para procurar manter o equilíbrio orçamentário, numa época
de crise finan[fl. 301]
ceira como é ao conhecimento de todos. Passando as explicações pessoais o ver.
Nardy Alvim apresenta o projeto de lei nº 269/56 que “Revoga os artigos 116 e 119 da
lei Organica do Municipio, assinado por mais os seguintes srs. vereadores: Mario
Ribeiro, Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, Clovis
Azambuja e Sidonio Cunha Reis, foi requerida a urgencia de votação; aprovada a
urgencia entrando em discussão o projeto foi aprovado por 6 votos contra 1, o ver.
Roberto C. Conceição, votou contra o projeto - O ver. Dr. João Carlos Bizarro
Teixeira pede a palavra para apresentar um projeto de lei sobre loteamento. Com a
palavra o ver. Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, congratu-la-se com seu colega, mas
declara, uma vez que já encontra-se em andamento a elaboração do Código de
Posturas, fosse referido projeto incluido no código na parte que diz respeito a
loteamentos. Pelo ver. Mario Ribeiro foi requerido um voto de pezar pelo falecimento
da sra. Malvina Brenner, em Bom Retiro do Sul o que entrando em votação foi
aprovado por unanimidade ficando resolvido se oficiasse a familia enlutada. O mesmo
vereador requer seja oficiado ao D.A.E.R em Lageado para que ponha marcação do
nivel do rio para efeitos de cobrança pelos concessionários da barca do passo de
Bom Retiro, o que foi aprovado. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou
a sessão da qual paras constar foi lavra[fl 302]
da esta ata que vai assinada na forma regimental.
L. Fregapani
Nardy Alvim
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