
Ata nº 1.722
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 1956, as 20 horas, reuniu-se a Comissão
Representativa  da Câmara Municipal,  a  sessão  foi  presidida pelo ver.  Dr.  Libório
Fregapani, presentes mais os seguintes vereadores: Nardy de Farias Alvim e Dr. João
Carlos  Bizarro  Teixeira.  Aberta  a  sessão  foi  lida,  discutida  e  aprovada a  Ata da
Sessão  anterior.  Passou-se  a  leitura  do  expediente  que  constou  do  seguinte:
Requerimento n° 7/56 do Ver.  Nardy Alvim, requerimento n° 8/56, dos vereadores
Mário Ribeiro e Nardy de Farias Alvim, requerimento n° 9/56, dos vereadores Nardy
de Farias Alvim e Roberto Clarimundo Conceição, Requerimento n° 10/56 do ver.
Nardy de Farias Alvim e requerimento n° 11/56 do ver. João Carlos Bizarro Teixeira,
todos solicitando informações ao Prefeito. A seguir foi feita a leitura do telegrama de
agradecimentos do Sr. Presidente da República. Passando-se a Ordem do Dia foram
discutidos  –  Projeto  de  Lei  n°  251/56,  do  Ver.  Mário  Ribeiro  que  “Determina  a
Cobrança de Tributos sem multa e sem juros de mora”, o vereador Nardy de Farias
Alvim,  pede  vistas  do  projeto  –  parovado;  Requerimento  n°  5/56,  de  Osvaldo
Francisco da Silveira com parecer do vereador Nardy de Farias Alvim – aprovado o
parecer.  Requerimento n° [52]/56, da Comunidade Evangélica de Morro Azul,  com
parecer  do  vereador  Olegário  da  Costa  Bilhar,  aprovado  conforme  parecer.  O
vereador Nardy de Farias Alvim, requer seja consignado em ata a cópia do telegrama
enviado ao Sr. Secretário do Interior em 10 do corrente, o telegrama tem a seguinte
redação: Coronel Walter Peracchi Barcelos
[fl.280]
D.D.  Secretário  Interior  Palegre  pt  Tomo  liberdade  solicitar  V  Excia  momento
responde  Secretaria  Fazenda  vg  determine  pagamento  Prefeitura  Taquari  vg
importancia 191.000,00 mil cruzeiros vg rferente devolução quota fundo Rodoviario vg
que  possibilitará  regularizar  parte  vencimentos  atrazo  funcionalismo  municipal  pt
Saudações respeitosas Nardi Alvim pt vereador. Não houve oradores em explicações
pessoais, as 21 horas o Sr. Presidente encerrou a Sessão da qual para constar foi
lavrada esta ata que vai assinada na forma regimental.
Liborio Fregapani
Nardy de Farias Alvim
[ilegível]
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