
Ata nº 1.736
Aos vinte e dois 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. Roberto
Clarimundo Conceição e secretariada pelo ver. Osvaldo Gomes Junqueira, estando
presentes  ainda mais  os seguintes  senhores  vereadores:  Mário  Ribeiro,  Dr.  João
Carlos B. Teixeira, Clovis Azambuja e Sidonio Cunha Reis. Aberta a sessão foi lida a
ata anterior, passando-se a seguir à leitura do expediente que constou do seguinte:
Projeto de lei n° 287/56, do Prefeito que “Abre um crédito especial e reduz dotação
orçamentária, com parecer favorável do ver. Clóvis Azambuja – posto em votação o
projeto foi  aprovado por unanimidade; Ofício n° 218/56 do Prefeito, enviando para
apreciação  da  Câmara,  um  Memorial  do  Centro  de  Tradições  Gauchas “Pelego
Branco”, que slicita a doação por parte do Município do terreno e prédio da Uzina
Elétrica  Municipal, que sofreu incêndio,  onde pretende  construir  sua  sede  social.
Projeto de n° 288/56 do Prefeito que “Autoriza o executivo a ceder parte do terreno da
Praça da Bandeira, em local apropria-
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do, a juizo do Departamento competente da Secretaria do Estado dos Negócios das
Obras Públicas e a execução das obras de construção de um reservatório dágua, com
parecer do ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, favorável a aprovação. O projeto foi
aprovado  por  unanimidade.  Passando  à  Ordem  do  Dia,  foram  discutidos
Requerimento n° 39/56, do Sr. Roberto Candido da Silva, que requer um auxílio de
Cr$ 2.000,00, com parecer favorável do ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, e mais
as imformações solicitadas ao Executivo, submetido a aprovação o requerimento foi
aprovado por  unanimidade,  devendo se  oficiar  ao  Prefeito  comunicando-lhe  esta
aprovação.  Pelo  ver.  Clóvis Azambuja  foi  dito  da  necessidade da criação  de um
ambulatório municipal, para melhor atendimento de pedidos de auxílio, para  pessoas
doentes e reconhecidamente pobres. Requerimento n° 48/56, do sr. André Maria de
Barros,  que  solicita  compra  de  um  terreno,  com  as  informações  solicitadas  ao
Prefeito. Pelo sr. Presidente foram indicados os vereadores Dr. João Carlos Bizarro
Teixeira,  Nardy  de  Farias  Alvim e  Osvaldo  Gomes  Junqueira,  para  junto  com a
Comissão nomeada pelo sr. Prefeito, constituírem a Comissão Mista, que procederá a
avaliação do terreno pretendido pelo sr. André Maria de Barros. - Requerimento n°
52/56 do Sr. Frederico Alberto Brenner que requer dispensa de 50% de sua dívida
ativa, foi encaminhado a Comissão Especial, para estudar e emitir parecer. Dado o
adiantado da hora o Sr. Presidente encerrou a Sessão, ficando convocada outra para
amanhã, dia 23
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as 20 horas do que para constar  foi  lavrada esta  ata que vai  assinada na forma
regimental.
Roberto C. Conceição
Liborio Fregapani
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