
Ata nº 1.732
Aos sete dias do mês de agosto de 1.956, as 20 horas, reuniu-se a Câmara Municipal
de  Taquari,  em  sessão  ordinária.  A  sessão  foi  presidida  pelo  ver.  Dr.  Liborio
Fregapani,  e secretariada pelo ver.  Osvaldo Gomes Junqueira,  estando presentes
ainda mais os seguintes senhores vereadores Mario Ribeiro, Nardy de Farias Alvim,
Dr.  Adroaldo Mesquita  da Costa, Roberto  Clarimundo Conceição,  Dr. João Carlos
Bizarro Teixeira e Clovis Azambuja. Aberta a sessão foi lida e discutida a ata anterior
que foi aprovada com as seguintes emendas 1º Onde se lê O ver. Nardy de Farias
Alvim, requer um voto de aplausos ao Deputado Carlos Bertoia pela apresentação na
Assembléia Legislativa de um projeto de lei, - Leia-se o ver. Nardy de Farias Alvim,
requer que a Câmara se dirija ao Deputado Carlos Bertoia dando integral apoio, a seu
projeto de lei que visa melhorar a distribuição da Taxa de Trans-
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porte aos Municipios. 2º Onde se lê o ver. Dr. Adroaldo Mesquita da Costa declara
que vota a favor do requerimento do ver. Nardy de Farias Alvim por ser municipalista.
Leia-se o ver. Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, declara que vota a favor não só por
ser municipalista,  mas por ser tambem de batalhador, desde o tempo em que era
Deputado Federal, para que os municipios recebecem partes iguais das distribuições
feitas pelos Governos. 3º O ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira diz que vota contra,
não só por  considerar de fundoi político, essa medida, mas também por achar que
viza unicamente prejudicar os municipios maiores  no caso, o De Porto Alegre, do
qual  é  prefeito  o  Dr.  Leonel  Brizola,  também apontado  com futuro candidato  ao
Governo Riograndense, eis por que a Bancada do P.T.B vota contra. Passando ao
exame do expediente que constou do seguinte: Requerimento nº 39/56 de Roberto
Candido da Silva, que requer um auxilio de Cr% 2.000,00. Requerimento nº 42/56, de
Leonel Peres da Silva, que requer auxilio de Cr$ 1000,00. Requerimento nº 43/56, de
Amaro Gomes de Oliveira, que requer preferencia de compra de um terreno onde esta
instalado uma oficina de contaria[?]. Indicação nº 167/56 da Câmara de Cruz Alta, do
vereador  Omar  Castro  de  Castro,  solicitando  apoio  a  emenda  apresentada  pelo
Deputado  Fernando  Ferrari,  segundo  o  qual  ficará  possibilitado  aos  Agricultores
devidamente registrados efetuarem imprtação direta de maquinas agricolas. O ver. Dr.
Adroaldo Mesquita da Costa declara que vota contra por achar que de
[fl.309]
nada adiantaria a Câmara manifestar-se contra ou a favor. Entrando em votação foi
aprovado  por  maioria,  ficando  resolvido  se  oficiasse  a  Câmara  de  Origem.
Requerimento nº 38/56 de Pedro Ferreira Martins , que requer desconto bem como
dispensa de multa. Oficio nº 271/56 da Câmara de Rio Grande em apoio ao projeto de
lei do Deputado Osmar Grafulha, que estabelece normas para o pagamento de cota
de retorno aos Municipios. Aprovado por unanimidade, ficando resolvido se oficiasse a
Assembleia Legislativa. O ver. Dr. Adroaldo Mesquita da Costa falando sobre emenda
apresentada na Câmara Federal pelo Deputado Fernando Ferrari ao Orçamento para
1.957, requer seja telegrafado ao referido deputado da seguinte maneira: “Deputado
Fernando Ferrari,  Palacio  Tiradentes  Rio  –  Tendo o ver.  Dr.  João Carlos Bizarro
Teixeira, dado ciência esta Cãmara Municipal conteudo telegrama Vossencia che[?]
diriquiu[?]  seguintes  termos:  “Tenho  o  prazer  de  comunicar  que  atendendo  aos
interesses dêsse municipio apresente a seguinte emenda ao Orçamento para 1.957.
Um milhao de cruzeiros para o Patronato Presidente Dutra” Vem lamentar corte de um
milhão de cruzeiros feita  verba proposta  Executivo ao Congresso favor Patronato
Presidente Dutra ao memso temp apela [Tossencia] sentido retirada emenda na parte
prejudica aquela instituição. Cordiais saudações Dr. Liborio Fregapani Presidente” - O
que foi aprovado – Oficio nº 178/569, da
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Câmara de Carazinho, enviando indicação do ver. Milton Arnola – regeitado- Oficio nº
177/56 da Câmara de Santo Angelo enviando uma indicação do ver. Bassilisso Leite –
Projeto de lei nº 272/56 do Prefeito que “Abre um credito especial e reduz dotação
orçamentaria”  -  Requerimento  nº 41/56 de Mena Barreto  & Cia Ltda,  que “requer
compra de um terreno; Oficio nº 181/56 do Presidente, digo, do prefeito em resposta
ao requerimento do ver. Nardy Alvim. Pasando a Ordem do Dia o ver. Nardy de Farias
Alvim,  faz  a  aentrega  de  sua  explanação,  sobre  o  encerramento  do  exercicio
financeiro  de 1955.  Com a palavra  o  ver.  Clovis  Azambuja  fala sôbre  o  mesmo,
dizendo das razoes do seu parecer, apresentando em sessão anterior e reafirma seu
ponto de vista, no que tange aos gastos feitos sem autorização do Legislativo o que
estava  em  desacordo  com  as  normas  legais.  Discorrendo  sobre  a  materia  em
discussão, falou também o ver. Secretário Osvaldo Gomes Junqueira que disse só
agora  ter  tomado conhecimento  do parecer  do ver.  Clovis  Azambuja,  e  que pelo
exposto, concluia ter havido gastos alem do previsto no orçamento, sem autorização
do Legislativo, o que bastaria para condenar o encerramento do exercicio findo. E,
tecendo considerações sob um apanahdo do Diretor da Fazenda Municipal, ressaltou
que alguns dos recursos ali  apresentados, não expressavam a realidade dos fatos,
entre as quais, focalizou a parte da verba “Au-
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xilio ao Centenario de Taquari, que, segundo informações do Executivo Taquariense,
esta  verba dependia  ainda  de credito  especial  conforme foi  comunicado pelo  Sr.
Secretario  da  Fazenda  acrescentando  ainda que  a  comissão  destinada  a  emitir
parecer no tesouro do Estado, deliberou pelo não pagamento por falta de amparo
legal. E, com estes recursos foram compulasados e incluidos nas contas do exercicio
de 1955, votad estas com restrições. Interrogado pelo ver. Dr. Adroaldo Mesquita da
Costa, sobre a maneira de corrigir os gastos feitos sem autorização do Legislativo, o
orador opina pela abertura de um creditos especial, cuja iniciativa, no seu entender,
deverá  partir do Executivo. Com a palavra o ver. Dr. Adroaldo disse que votava pela
aprovação sem restrições, por acreditar que a falta provinha da demora com que fôra
executado  o  serviço  de  contabilidade  da  prefeitura.  Entrando  em  votação,  foi
aprovado, com quatro votos a favor sem restrições e dois votos com restrições, da
Bancada Libertadora. A seguir o ver. Clovis Azambuja faz a entrega de seu parecer
sobre o projeto de lei nº 275/56 do ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, que “Dispõe
sobre  os  arruamentos  e  dá  outras  providencias  tendo sido adiada a  votação  do
projeto. Passando as explicações pessoais, o ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira,
faz a leitura de um oficio do deputado Cezar Prieto, e requer, seja consignad nos
anais da Câmara. È o 
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seguinte,  o teor do oficio “Ilmo Sr. Dr. João Carlos B. Teixeira M.D Presidente do
P.T.B Taquari-Rio  Grande do  Sul.  Presado  amigo  e  valoroso  correligionário.  Em
virtude de encontrar-se na Câmara Federal, a Proposta orçamentária da União para
1957, em fase final de elaboração informo ao caro Presidente e demais membros
desse diretório que apresentei uma emenda repondo a verba de Cr$ 12.000.000,00
(doze milhões de cruzeiros, ao Ministério de Viação e Obras Públicas – (Divisão de
Orçamento – Encargos Gerais) prosseguimento e conclusão da ponte Rio Taquari, em
Porto  Mariante.  Sempre  as  ordens,  meu  cordialmente,  com  minhas  saudações
Trabalhistas Cezar Prieto Deputado Federal. Presidente da Comissão de Finanças.
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.
Liborio Fregapani
Osvaldo Gomes Junqueira
Adraldo Mesquita da Costa



Roberto C. Conceição
João Carlos Bizarro Teixeira
Mario Ribeiro
Nardy de Farias Alvim
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