
Ata n° 1751
Aos dois dias do mês de janeiro de 1957, as 20 horas, reuniu-se a Câmara Municipal
de Taquari. A Sessão foi presidida pelo ver. Dr. Libório Fregapani e secretariada pelo
ver. Osvaldo Gomes Junqueira, estando presentes ainda mais os seguintes senhores
vereadores: Nardy de Farias Alvim, Dr. Adroaldo mês-
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quita da Costa, Mário Ribeiro, Roberto C. Conceição, Dr. João C. B. Teixeira, Clóvis
Azambuja e Sidônio C. Reis. Aberta a Sessão foi lida e aprovada a ata anterior. O ver.
Dr. Adroaldo pede a palavra e dis que se estivesse presente a ultima sessão, votaria
contra os auxílios aprovados pela Câmara, com referência ao abono ao funcionalismo
municipal, bem como, o projeto de lei  que autorizava a[s] venda do terreno ao sr.
André Maria de Barros, com pagamento em cinco prestações anuais, por entender
que a situação financeira do muicípio não permite estas liberdades, atendendo não
estar a Prefeitura com seus compromissos em dia. Pelo sr. Presidente foi dito que a
Câmara ao votar o referido projeto de lei,  teve a preocupação de não prejudicar o
município,  porquanto,  pelo  preço  estipulado  somente  seria  possível,  vender  nas
condições  previstas  no  projeto  votado.  Passou-se  ao  exame  do  expediente  que
constou do seguinte: Ofício do Sr. Antônio Roberto dos Santos, congratulando-se com
a Câmara, pela maneira com que foi distribuida a verba de subsídios e representação
dos vereadores e membros da Mesa, no ano de 1956, verba esta economizada, em
virtude da gratuidade do mandato de vereador. Ofício do Presidente do Hospital de
Caridade de [Santana] agradecendo o auxílio concedido a esta Casa de Saúde pela
Câmara de vereadores. Projeto de lei n° 315/57, do ver. Adroaldo M. da Costa, que
“Determina a construção de calçadas e muros em ruas da cidade” que foi assinado
por  todos  os  vereadores  presentes.  Entrando  em  discussão  foi  aprovado  por
unanimida-
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de – Procedeu-se a seguir a eleição da Mesa que dirigirá os trabalhos da Câmara no
exercício  de  1957,  ficando assim constituida:  Presidente:  Dr.  Libório  Fregapani  –
reeleito, 1° Vice-presidente: Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, - 2° Vice-presidente: Dr.
João Carlos Bizarro Teixeira – 1° Secretário. Osvaldo Gomes Junqueira – Reeleito –
2° Secretário:  Nardy de Farias  Alvim – reeleito  –  Passando à Ordem do Dia,  foi
discutido o Código de Posturas, a partir do artigo 94, que será acrescido do parágrafo
5°. - O artigo 96, foi eliminado – A discussão alcançou o Artigo 120 inclusive. O sr.
Presidente convocou outra sessão para o dia 5 de fevereiro. Nada mais havendo a
tratar o sr. Presidente encerrou a sessão da qual para constar foi lavrada esta ata que
vai assinada na forma regiemental.
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