Ata nº 1.743
Aos sete dias do mês de novembro de 1956, às 20 horas, reuniu-se, a Câmara
Municipal de Taquari. A sessão foi presidida pelo ver. Dr. Liborio Fregapani e
secretariada pelo ver. Osvaldo Gomes Junqueira, estando presentes ainda mais os
seguintes senhores vereadores: Nady de Farias Alvim, Mário Ribeiro, Roberto
Clarimundo Conceição, Clovis Azambuja, Dr. João Carlos Bizarro Teixeira e Sidonio
Cunha Reis. Aberta a sessão foi lida e aprovada a ata anterior. Passou-se a leitura do
expediente que constou de um ofício do Sr. Prefeito, enviando cópia da
correspondência trocada entre essa Prefeitura e o Governo do Estado, referente à
dìvida dêste Município para com o Banco do Brasil. Passando à Ordem do Dia, foram
discutidos: Projeto de lei n° 283/56, do Prefeito que “Altera a lei n° 279 de 29 de
novembro de 1954, e fixa crédito orçamentário” - que foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei n° 280/56, do Prefeito que “Extingue os Cargos de Escriturário padrão
IV, Auxiliar Administrativo, padrão VIII e Oficial Escrevente, padrão X”. Após vários
pronunciamentos, o ver. Osvaldo Gomes Junqueira, equereu votação nominal para o
presente projeto, o que foi aprovado: Os vereadores Nady de Farias Alvim, Roberto
Clarimundo Conceição, Dr. João Carlos Bizarro Teixeira e Mário Ribeiro votaram pela
extinção do cargo de escriturário, padrão IV, e contrário a
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extinção dos outros dois cargos por entenderem que cargo que tinha titular efetivo
não deve ser extinto, embora seus titulares encontrem-se com licença para tratar de
assuntos particulares, o que não acarreta ônus nenhum para o município. O ver.
Clóvis Azambuja, vota pela extinção de todos os cargos constantes do projeto de lei
n° 280/56, mesmos os ocupados por titulares efetivos, porquanto de acordo com o
parágrafo único do artigo 108 da Lei Orgânica do Município, nenhum prejuízo advirá a
seus respectivos titulares, sendo esse também os votos dos senhores vereadores
Osvaldo Gomes Junqueira e Sidonio Cunha Reis. Projeto de lei n° 284/56, do Prefeito
que “Extingue os cargos de mecânico padrão X, Auxiliar de operador de
motoniveladora padrão X, Dois [Zeladores] padrão IV, e onze turmeiros padrão III – foi
aprovada a extinção dos cargos, com exceção dos turmeiros, que será votado após
os esclarecimentos a serem fornecidos pelo sr. Prefeito. Em explicações pessoais.
Fala o ver. Nardy Alvim que requer seja constado em ata, que não compareceu à
sessão do dia 6, por encontrar-se enfermo, e diz que, se estivesse presente votaria
pela aprovação dos projetos aprovação dos projetos aprovados naquela sessão, e
votaria também favorável a emenda apresentada pelo ver. Roberto Clarimundo
Conceição ao Projeto de lei n° 275/56. O ver. Mário Ribeiro requer seja oficiado ao Sr.
Prefeito no sentido que o Município coopere com os moradores de Cruz das Almas,
para a construção da Escola daquela localidade. Requer também que a Prefeitura
construa o prédio onde funcionará a escola no terreno doado pelos moradores da
Beiro do Rio, ([Barra] da Silva Jorge) – O mesmo vereador, requer que a
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Câmara envie seus protestos ao Sr. Presidente da “C.C.F.A.P”, no sentido de que
seja proibida a importação de banha, e ao Ministro de Agricultura no sentido de que
seja revogada a Portaria que permite a exportação de banha, por matadouros com
Inspeção Estadual. Requer ainda do Executivo providências no sentido de que sejam
feitos reparos na estrada do 2° Distrito, no lugar denominado “Faxinal”. O ver. Nardy
de Farias Alvim diz que a escritura do terreno onde será construída a Escola na Beira
do Rio, no lugar (Barra do Silva Jorge), já foi passada em novembro ou dezembro de
1955 Pelo Mesmo vereador foi dado conhecimento aos senhores vereadores, que
estiveram hoje nesta cidade o sr. Lauro Azambuja Guimarães, Oficial de Gabinete do
Sr. Secretário de Obras Públicas, e um engenheiro daquela secretaria, que vieram
estudar o prolongamento da pista de aterrizagem do Aéro-Clube desta cidade, que

deverá ter 1.500 metros de extensão cumprindo assim a promessa feita pelo Exmo Sr.
Major Euclides [Frishes], M.D. Secretário de Obras Publicas. As 23,00 o sr. Presidente
encerrou a sessão, ficando convocada outra para dia 9 as 20 horas, do que para
constar foi lavrada esta ata que vai assinada na forma regimental.
Liborio Fregapani
Osvaldo Gomes Junqueira
Sidônio Cunha Reis
Clovis Azambuja
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