
Ata nº 1.712
As dez horas do dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e concoenta e cinco,
no recinto  do salão  Nobre da Prefeitura,  em sessão  solene,  reuniu-se a Câmara
Municipal,  com a finalidade especial  de dar  posse aos vereadores eleitos  a 3 de
outubro último. Inicialmente a sessão foi presidida pelo vereador Rubens Felipe Souza
e  secretariada  pelo vereador  Emílio  Waldemar  Polonio,  estando presentes  ainda,
mais os seguintes vereadores: Olavo Gomes Junqueira, Reinaldo Markus, Francisco
Alfredo Griebeler e Walter Augusto Schilling, todos componentes da Câmara que ora
extingue seu mandato. Com o salão literalmente tomado por grande assistência, o Sr.
Presidente,  após  declarar  aberta  a  sessão,  convidou o  Deputado Federal  [Y]  [P]
Coelho de Souza para fazer parte da Mesa. A seguir foi feita a chamada nominal dos
vereadores eleitos [ilegível]. Dr. Libório Fregapani, Osvaldo Gomes Junqueira, Sidonio
Cunha  Reis,  Olegário  da  Costa  Bilhar,  Dr.  João  C.  Bizarro  Teixeira,  Roberto
Clarimundo da Conceição,  Nardy de Farias  Alvim,  [Mário]  Ribeiro  e  Dr.  Adroaldo
Mesquita da Costa, para que apresentassem seus diplomas, conferidos pela Justiça
Eleitoral.  Não respondeu a  chamada por não estar  presente,  o  ver.  Dr.  Adroaldo
Mesquita  da Costa.  Após haverem prestado compromisso legal  de possi,  falou o
vereador  Emilio  Waldemar  Polonio,  fazendo votos  de uma feliz  atuação  da nova
Câmara, em benefício da Coletividade. Ato contínuo o Sr. Presidente Rubens Souza
convidou os compromissados a tomarem lugar à Mesa e os declarou empossados.
Em nome da Câmra que ora extingue o seu mandato falou o vereador Olavo Gomes
Junqueira. Fez referências elogiosas aos novos componentes da Câmara e disse que
Taquari muito espera do esforço e da dedicação de seus filhos que ora ocupam êste
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Salientou ainda que a Câmara que ora extingue seu mandato, primou sempre pela
harmonia  dos Poderes  e  que procurou dar  apoio  ao  Executivo  em tudo que se
relacionava com os interesses da coletividade. A seguir foi procedida a eleição para a
Presidência da nova Câmara, tendo sido convidados para excrutinador o Deputado [Y]
[P] Coelho de Souza e para secretariar o ato da votação o Vereador João C. Bizarro
Teixeira.  Apurada  a  votação  verificou-se  um empate  de  4  votos  por  4  entre  os
vereadores Dr. Libório Fregapani e Osvaldo Gomes Junqueira, sendo declarado eleito
o  primeiro,  em virtude de ser mais  velho.  Já  sôbre a  Presidência  do  Dr.  Libório
Fregapani, prosseguiu a votação para 1° Vice-presidente tendo sido eleito o vereador
Olegário da Costa Bilhar. Para 2° Vice-presidente, verificou-se mais um empate de 4
votos por 4 votos entre os vereadores Roberto Clarimundo da Conceição e Dr. João
Carlos Bizarro Teixeira, sendo considerado eleito o 1°, visto ser mais velho. Para 1°
Secretário,  verificou-se  um novo  empate  de  4  votos  por  4,  entre  os  vereadores
Osvaldo Gomes Junqueira e Mário Ribeiro, sendo considerado eleito o primeiro, por
ser mais velho. Para 2° Secretário verificou-se um novo empate de 4 votos por 4,
entre os vereadores Nardy de Farias Alvim e Sidonio da Cunha Reis, sendo declarado
eleito o 1°, ainda por ser o mais velho. Pedindo a palavra, o vereador Nardy Alvim
alegando afazeres que o impossibilitavam de se dedicar no desempenho da função,
renunciou ao cargo para o qual fora eleito,  tendo então, o Sr. Presidente feito um
apelo  para  que  o  vereador  Nardy,  retirasse  sua  renuncia,  pois  a  todos  que
manifestaram desejo de renunciar aos cargos para os quais foram eleitos, foi feito um
apelo idêntico, e que os mesmos reconsideraram seus pedidos. Cedendo ao apêlo do
Sr.  Presidente,  o  veredor  Nardy  Alvim foi  considerado eleito.  Empossada a  nova
Mesa, o sr. Presidente nomeou comissão constituida dos vereadores: Roberto
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Clarimundo da Conceição, Olegário da Costa Bilhar e Nardy de Farias Alvim, para
acompanharem  ao  recinto  da  Sessão  o  Sr.  Prefeito  e  Vice-prefeito  eleitos,



respectivamente  Prudencio  Franklin  dos  Reis  e  Arthur  [Olhweiler]  .  Estes,  sobre
vibrante salva de palmas, aproximaram-se da Mesa, onde prestaram compromisso
legal. Logo após, foram convidados a tomarem parte na Mesa. Falou a seguir o ex-
Prefeito, vereador Nardy Alvim transmitindo o cargo, ocasião em que fazendo uma
exposição  de  seus  atos  como  administrador  à  testa  do  Executivo  Municipal,
prontificou-se a dar contas e explicações a todos que o solicitassem e em tudo que
julgasse necessário ao conhecimento publico. Logo após, falou o Prefeito eleito Sr.
Prudencio F dos Reis, e disse que [envidará] esforços para corresponder aos anseios
da coletividade Taquariense. Usou da palavra o Deputado Federal [Y] [P] Coelho de
Souza que agradeceu ao Sr. Presidente  a escolha  de sua pessoa para funcionar
como  escrutinador  na  eleição  da  Mesa  e,  tecendo  considerações  de  ordem
administrativa  [legível]  aos  taquarienses  à  cooperar  com a  administração  para  o
engrandecimento sempre crescente da terra que embora não sendo seu beço Natal,
disse muito [s] considerar pelos laços de amizade de afetividade e de simpatia que
sempre  matem com  os  filhos  de  Taquari.  A  seguir  o  Sr.  Presidente  Dr.  Libório
Fregapani [ilegível] a palavra ao vereador Mario Ribeiro que em nome da bancada do
P.S.D leu um telegrama do Sr. Governador do Estado dirigido ao já ex-Prefeito Nardy
Alvim referente a emancipação de grupos Escolares deste  municipio.  A seguir  foi
dada a  palavra  aos srs.  vereadores.  Não havendo nenhum vereador  solicitado a
palavra, foi a mesma dada a [ilegível]
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dela quizesse fazer uso. Não se apresentando mais nenhum orador, o Sr. Presidente
deu por encerrada a sessão, da qual para constar lavrou-se a presente ata que após
lida e aprovada será assinada pelos vereadores presentes à Sessão, e pelos Sres.
Prefeito e Vice-prefeito empossados nesta data.
Liborio Fregapani
Olavo Gomes Junqueira
Olegário da Costa Bilhar
Sidonio [ilegível] dos Reis
Nardy de F. Alvim
[ilegivel]
Roberto [C.] Conceição
Walter Augusto Schilling
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