
Ata nº 1.713
Às quatorze horas do dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e concoenta e
cinco, reuniu-se na sala da secretaria, a Câmara Municipal, com a finalidade especial
de receber a prestação de contas da Câmara que ora transmite o poder. A sessão foi
presidida pelo vereador Dr. Libório Fregapani e secretariada pelo vereador Osvaldo
Gomes Junqueira. Estavam presentes mais os seguintes Srs Vereadores: Nardy de
Farias Alvim, Roberto Clarimundo da Conceição, Dr.  João Carlos Bizarro Teixeira,
Mário Ribeiro, Olegário da Costa Bilhar e Sidônio Cunha Reis. Estavam presentes
também, os ex-vereadores
[fl.257]
Olavo Gomes Junqueira, Rubens Felipe de Souza e Emílio Waldemar Polonio.  Foi
constatado que a existência patrimonial nesta data, é a mesma constante do relatório
elaborado em 1954,  acrescida  do que foi  adquirido  em 1955.  Examinando o Livo
“Caixa” constatou-se um saldo de um mil quinhentos e cincoenta e seis cruzeiros e
setenta  centavos  (Cr$ 1.556,70) o  qual  estava  representado por  um vale um mil
cruzeiros (Cr$ 1.000,00) uma nota do valor de Cr$ 36,00; um outro vale de Cr$ 500,00
e em dinheiro  vinte  cruzeiro  e  setenta  centavos (Cr$ 20,70), cuja  importância  foi
integralmente  recebida  pelo  atual  secretário.  Embora  superficialmente,  foram
igualmente examinados os balancetes mensais da receita e despesa da Secretaria da
Câmara relativos a 1955. Falou após, o ex-Presidente Rubens F. de Souza, saudando
a nova Cãmara. O orador fez um relato dos esforços da antiga Câmara, em prol da
racionalização  dos serviços  da Secretaria.  Termina sua Oração consignando sua
gratidão  e  louvor  às  funcionárias  do  Legislativo  municipal.  A  seguir,  falou
agradecendo, o Sr. Presidente Libório Fregapani dizendo que se abstinha de fazer
elogios aos trabalhos da Câmara que hoje finda seu mandato, porque não é de seu
feitio elogiar alguma coisa sem que primeiramente tivesse constatado ser digno disso,
e a seguir acrecentou que a nova Câmara após tomar perfeito conhecimento da real
situação  e  da  atividade  administrativa  da  Câmara  anterior,  não  (regaterá)  seus
apalusos, uma vez merecidos, e quando então fará consignar em ata, os votos de
louvor. As dezesseis horas, nada mais, havendo a tratar o sr. Presidente encessou a
sessão, da qual para constar lavrou-se esta ata que vai assinada na forma regimental.
Em Tempo:
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Fica declarado que o saldo de caixa, conferiu com os balancetes de 1955.
Liborio Fregapani
Olavo Gomes Junqueira
Sidonio [ilegível] dos Reis
[ilegivel]
Roberto [C.] Conceição
Olegário da Costa Bilhar
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