
Ata nº 1.744
Aos nove 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, Dr. João Carlos
Bizarro Teixeira, Roberto Clarimundo Conceição, Clovis Azambuja e Sidonio Cunha
Reis. Aberta a sessão foi lida e aprovada a ata anterior com a seguinte emenda, onde
se lê Banco do Brasil, leia-se Banco do Rio Grande do Sul. Não houve expediente a
ser lido, nem matéria em Ordem do Dia. Em explicações pessoais fala o ver. Nardy de
Farias Alvim, fazendo considerações ao projeto de orçamentária. Pelo ver. Osvaldo
Gomes Junqueira foi feita explicação obre a suposta irregularidades praticas com o
carro da Prefeitura, quando a meses passados foi visto, transportando um mecânico,
da Oficina Mecânica do Filho do sr. Sub-prefeito, socorrendo um automóvel denúncia
esta apresentada pelo ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira. O ver. Clóvis Azambuja,
fala sobre seus estudos, no projeto de lei orçamentária. Depois de várias explicações
dis que seu voto será pela redução de 20% nos impostos de indústrias e Profissões
constantes do Projeto de lei Orçamentária, apresentada pelo Executivo. O ver. Nardy
Alvim com a palavra, fala sobre a verba de Saúde Pública, que fora extinta do Projeto
Orçamentário, uma vez que é de inteira competência do Estado, de acordo com a
constitui-
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ção estadual.  O ver.  Dr.  João  Carlos  Bizarro  Teixeira,  diz  que tal  verba  deveria
constar no orçamento, por achar que é de competência do Município. O ver. Nardy
Alvim, requer que a Câmara se dirija ao Sr. Prefeito, no sentido de que seja feita uma
limpesa,  nos  agua-pés  existentes  na Lagoa  Armênia.  O mesmo ver.  requer  seja
solicitado ao sr.  Prefeito  a  presença na Sessão,  do Diretor  da Fazenda, a-fim-de
prestar esclarecimentos sobre o projeto de orçamento, para 1957. o ver.  Dr.  João
Carlos Bizarro  Teixeira,  requer  se oficie  ao Sr.  Prefeito  para  que seja  posto  em
funcionamento as carrocinhas para a coleta de lixo nas principais ruas da cidade. O
ver. Osvaldo Gomes Junqueira, para a boa ordem dos serviços da secretaria, propõe
seja aprovado pela casa, sua solicitação no sentido de que os senhores vereadores
façam por escrito um síntese dos requerimentos verbais apresentados a mesa pelos
senhores vereadores, o que foi aprovado. O ver. Mário Ribeiro, fala novamente sobre
o caso da Importação de Banha em nosso País, e apresenta por escrito seu protesto
já feito na Sessão do dia 7, do corrente, o que foi subscrito por todos os vereadores
presentes,  ficando assentado ainda que a Casa se dirigisse ao Sr.  Presidente da
Assembéia  Legislativa  do  Estado,  bem como  aos  senhores  líderes  das  diversas
bancadas com assento naquele legislativo, e a tôdas as Câmaras do Estado dando
conhecimento do teor do requerimento do ver. Mário Ribeiro.  O ver. Mário Ribeiro
pergunta o que há de verdade sobre um jogo de chaves, de propriedade da
[fl.337]
Prefeitura, que dizem encontrar-se na oficina de um dos filhos do sr. Sub-prefeito da
cidade. O ver. Osvaldo Gomes Junqueira, elogia a atuação fiscalizadora da oposição
trazendo ao copnhecimento  da Casa algumas supostas irregularidades  praticadas
pela  administração  municipal  prometendo  ainda  trazer  esclarecimentos,  sobre  a
denúncia apresentada  pelo  ver.  Mário Ribeiro.  Pedindo a  palavra  o  ver.  Osvaldo
Gomes Junqueira  propõe  seja  aprovado pela  Casa,  um voto  de  satisfação  pela
honrosa preseça à sessão de hoje dos Senhores Dr. Angelo Ribeiro Pivato, Marino
Ribeiro, José Cardoso e Irineu Senh. O ver. Nardy Alvim, diz que a bancada do P.S.D
se  solidariza  com  a  proposição  do  ver.  Osvaldo  Gomes  Junqueira,  procedendo
igualmente  o  ver.  Dr.  João  Teixeira  em nome  da  Bancada  do  P.T.B  o  que  foi
aprovado. O ver. Mário Ribeiro agradece em nome [aos] senhores visitantes. O ver.



Nardy de Farias Alvim aproveita a oportunidade para convidar a ilustre caravana para
assistir  à  sessão  da  próxima segunda  feira  dia  12  a  votação  do  projeto  de  lei
Orçamentária.  Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente encerrou a sessão, da
qual  para constar foi lavrada esta ata que vai assinada na forma regimental.
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