
Ata nº 1.719
Aos primeiro dia do mês de fevereiro de 1956, as 20 horas, reuniu-se a Comissão
Representativa  da  Câmara.  A  sessão  foi  presidida  pelo  vereador  Dr.  Libório
Fregapani,  presentes  os  seguintes  senhores  vereadores:  Dr.  João  Carlos  Bizarro
Teixeira  e  Nardy  de  Farias  Alvim.  Estava  presente  à  Sessão  o  ver.  Roberto
Clarimundo  da  Conceição.  Aberta  a  Sessão  o  Sr.  Presidente  fez  a  leitura  do
requerimento n° 6/56, do vereador Osvaldo Gomes Junqueira, que “Requer 30 dias de
licença”, passando a seguir a secretaria ao substituto legal, o sr. ver. Nardy de Farias
Alvim que faz a leitura  do expediente  que constou do seguinte:  Projeto  de lei  n°
248/56, do Prefeito que “Abre crédito suplmentar datação orçamentária”; Projeto de lei
n° 249/56 do Prefeito  que “Concede Anistia  Fiscal”;  Projeto  de lei  n° 250/56 que
“Autoriza o Poder Executivo a dispender da importância de Cr$ 327.340,50, liquido
recebido, referente ao seguro contra fogo da Uzina Municipal.  A seguir procede a
leitura da ata anterior que depois de dis-
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cutida é aprovada. Ficou resolvido que o requerimento n° 6/56, do ver. Osvaldo G.
Junqueira, entrará na matéria da Ordem do Dia da proxima sessão a realizar-se dia 7
do corrente. Não houve matéria em Ordem do Dia. Passando a hora das explicações
pessoais – o ver. Dr. João C. Bizarro Teixeira requere seja oficiado aos Ilmos Sr. Drs.
Jucelino K de Oliveira e João Goulart pelas suas posses. Ainda o ver. Sr. Dr. João C.
B. Teixeira apresenta a seguinte sugestão. Seja dirigido um memorial ao Presidente
da República, descriminando as possibilidades locais: grande cultivo de eucalipto e
acácia, a situação topográfica, fácil escoamento para os grandes centros, graças às
vias de transporte,  entre os quais, a mais barata que é a fluvial,  afim de que ele
Presidente despertasse o interesse dos industrialistas que estão por chegar ao Brasil,
graças  a  sua  recente  viagem  pela  Europa  e  Estados  Unidos,  para  que  fosse
industrializado este material (madeira de eucalipto e acácia) a exemplo de São Paulo,
onde se fabrica material como “Duratex” e até mesmo papel. A sugestão foi aceita
pela  Casa  e  foi  indicada  uma  comissão  para  estudar o  assunto,  composta  dos
senhores vereadores; Sr. Drs. João C. Bizarro Teixeira, Libório Fregapani e Sr. Nardy
de Farias Alvim. Com a palavra o ver. Nardy de Farias Alvim, teceu ele considerações
a  respeito  do  fornecimento  de Força  e  Luz,  dizendo  o  que havia  sido tratado  e
prometido pela C.E.E.E., e que reafirmava sua ple-
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na confiança na cooperação dedicada que a Prefeitura sempre recebeu da C.E.E.E, e
que o futuro nos dirá quem está com a razão. Pelo Ver. João Carlos Bizarro Teixeira,
foi proposto que uma Comissão da Câmara se entendesse com o Dr. Diretor Geral da
referida Comissão tendo sido aceita a sugestão e no proximo dia 7, seria marcado o
dia  para  a  ida  da  Comissão  a  Porto  Alegre.  Ver.  Nardy  F.  Alvim  requer  seja
consignado em ata a presença dos veredores, digo, dos senhores Eugênio Daniel e
Daniel  Bizarro.  Nada mais havendo a tratar  foi  encerrada a Sessão da qual  para
constar foi lavrada esta ata que vai assinada na forma regimental.
Liborio Fregapani
[ilegível]
Nardy de Farias Alvim
Roberto C. Conceição
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