
Ata nº 1.738
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de 1956, às 20 horas, reuniu-se, a Câmara
Municipal de Taquari, em sessão ordinária. A Sessão foi presidida pelo ver. Dr. Libório
Fregapani  e  secretariada  pelo  ver.  Osvaldo  Gomes Junqueira,  estando presentes
ainda  mais os seguintes senhores vereadores: Mário Ribeiro, Nardy de Farias Alvim,
Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, Roberto Clarimundo Conceição, Clovis Azambuja,
Sidonio Cunha Reis e Dr. Adroaldo Mesquita da Costa. Aberta a sessão lida a ata
anterior que foi aprovada com as seguintes emendas. O ver. Clovis Azambuja, requer
ficasse constado nesta ata seu pedido para que a Câmara se manifeste oficiando ao
Presidente do Banco do Brasil, solicitando a criação de uma agência desse Banco
nesta cidade, e sugeria que o Executivo segundasse tal apelo. E na oportunidade o
ver.  Dr.  João Carlos Bizarro  Teixeira  declarou,  já  ter  feito  idêntico  pedido ao  Sr.
Deputado Lino Braun, para que intercedesse junto ao Presidente do Banco do Brasil,
pleiteando tal criação. Não houve expediente a ser lido. Passou-se a seguir a Ordem
do Dia. Foram discutidos os Projetos de lei n° 282/56, do Prefeito que “Extingue 10
cargos de professor Padrão I, que foi aprovado por unanimidade, - Projeto de lei n°
280/56, do Prefeito  que “Extingue os cargos de Escriturário padrão IV, Auxiliar de
Administração Padrão VIII, e Oficial
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Escrevente,  padrão  X”  -  ficou  resolvido  se  oficiasse  ao  prefeito  solicitando
informações,  sbre  os  cargos  propostos  para  a  extinção,  se  estão  vagos  ou
preenchidos, neste caso por quem? Projeto de lei n° 284/56, do Prefeito que “Extingue
os cargos de mecanico, padrão X,  Auxiliar de Operador da Motoniveladora padrão X,
e dois zeladores padrão IV, e onze turmeiros padrão III – ficou resolvido também se
oficiasse  ao  Prefeito,  solicitando  informações  sobre  os  cargos.  Projeto  de  lei  n°
279/56, do Prefeito que revoga a lei  n° 286, de 29 de novembro de 1954”, que foi
aprovado por unanimidade; Projeto de lei n° 283/56 que “Altera a lei n° 279, de 29 de
novembro de 1954 e fixa crédito  orçamentário”  - adiada a votação para melhores
estudos. Projeto de lei n° 285/56 do Prefeito que “Majora incidências do Imposto s/
Industria e Profissões, Imposto de Licença, Imposto s/ Jogos e Diversões, Taxa de
construção e Melhoramento de Estradas, Taxa de Expediente e Taxa de Fiscalização
e Seviços Diversos” - Adiada a votação. Requerimento n° 48/56, do Sr. André Maria
de Barros, que requer compra de um terreno, que foi aprovado nos termos do parecer
do ver. Nardy Alvim. Memorial do C.T.G. “Pelego Branco” pela Câmara foi declarado
estar  de acordo com a doação do referido terreno, uma vez que seja  conseguido
retirá-lo  do tombamento  em que se acha,  com a  encampação pela C.E.E.E. Em
explicações pessoais, fala o ver. Mário Ribeiro, sobre um indústria de glçicose da
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mandioca, a ser criada no 2° distrito. O ver. Osvaldo Gomes Junqueira requer apoio
da Câmara para que seja oficiado ao Ministério da Agricultura, solicitando a criação
em Taquari, de um escritório da A.S.C.A.R o que foi aprovado. As 23,30 horas o sr.
Presidente  encerrou a  Sessão  da qual  para  constar  foi  lavrada esta  ata  que vai
assinada na forma regimental.
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