Ata n° 1752
Aos cinco dias do mês de fevereiro de 1957, as 20 horas, reuniu-se a Câmara
Municipal de Taquari. A Sessão foi presidida pelo ver. Dr. Libório Fregapani e
secretariada pelo ver. Nardy de Farias Alvim, estando presentes ainda mais os
seguintes senhores vereadores: Mário Ribeiro, Roberto C. Conceição, Dr. João
Carlos Bizarro
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Teixeira e Clóvis Azambuja. Aberta a Sessão foi lida e aprovada a ata anterior com a
seguinte emenda, onde se lê – para 2° Vice-presidente o ver. Dr. João Carlos Bizarro
Teixeira, leia-se: para 2° Vice-presidente o ver. Roberto Conceição, reeleito. - Passouse a seguir a leitura do expediente que constou do seguinte: Projeto de Resolução n°
317/57, do ver. Osvaldo Gomes Junqueira, que “Extingue o artigo 97 e seus
paragráfos 1°, 2° e 3° do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taquari” Projeto de Resolução n° 378/57, do ver. Osvaldo Gomes Junqueira, que “Autoriza o
Poder Executivo a pagar diretamente, os credores que antes recebiam ou deveriam
receber por intermédio da Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores – Projeto
de lei n° 316/57, do Prefeito que “Altera o limite máximo de vantagens para percepção
do abono familiar. - Projeto de lei n° 319/57 do Prefeito que “Concede [jazigo]
perpétuo gratuito para os restos mortais do funcionário Eduardo Pereira da Silva. Projeto de lei n° 320/57, do Prefeito que “Abre um crédito especial e reduz dotação
orçamentária” - Ofício n° 14/57 da Câmara de Giruá, no sentido de que seja oficiado
ao Departamento Estadual de Saúde para que os dentistas práticos licenciados, à
título precário, exerçam sua profissão em zonas rurais. O ver. Nardy Alvim, diz ser
justo o que requer a indicação. Os vereadores Roberto C. Conceição e Nardy F.
Alvim, votaram a favor da indicação. Os verea[fl.371]
dores Mario Ribeiro e Dr. João Carlos B. Teixeira, votaram contra a indicação, o ver.
Clovis Azambuja se absteve de votar, sugerindo que a Câmara sr dirigisse ao sr.
Diretor do Departamento Estadual de Saúde, para que tome providências no sentido
de sanar as dificuldades, relacionadas com este assunto. O ver. Dr. Libório Fregapani
como Presidente, votou para desempatar, votando contra a indicação por achar que
contraria um dispositivo da lei. - Requerimento n° 7/57, do sr. Olmiro Duarte Pacheco,
que requer aposentadoria, o ver. Nardy Alvim, dis ser de competência do Prefeito, de
acordo com o artigo 66 inciso XVII da Lei Orgânica do Município – ficou resolviso se
devolvesse ao Prefeito. - Ofício n° 15/57, da Câmara de Cachoeira do Sul – Ofício n°
12/57 ao Superintendente da Cia Telefônica Nacional em resposta ao ofício n°
371/56 , desta Câmara. Requerimento n° 3/57, de Palmiro Pereira da Silva, que
requer doação de um terreno no Cemitério Municipal. Ofício n° 10/57 do sr. Osvaldo
R. Vilanova, enviando correspondência recebida pela Prefeitura do Escritório dos
Municípios. - Ofício n° 9/57 do Sr. Ricardo A. Guimarães, em resposta ao ofício n°
367/56 desta Câmara – Ofício n° 25/57 do Sr. Ricardo A. Guimarães, em resposta ao
ofício n° 370/56, desta Câmara. Requerimento n° 6/57 de Izidro Machado Leão que
“requer isenção de imposto e dispensa da multa. Requerimento n° 2/57, de Maria
Patrocinia
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de Oliveira, que “Requer dispensa de impostos e cancelamentos de divida.
Requerimento n° 1/57, de Antonio Saldanha que “Requer isenção de impostos. Não
houve matéria em Ordem do dia. Passou-se as explicações pessoais. O ver. Roberto
Clarimundo Conceição, requer seja oficiado o Secretário de Educação, a fim de ser
restaurado o curso noturno na Escola Normal Regional Pereira Coruja” - o que foi
aprovado. O ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, requer seja novamente oficiado ao
sr. Prefeito para que sejam tomadas providências no sentido da alta do pão em nossa

cidade. - E também sobre o caso da Estação Exprimental de [Pomicultura], onde, o
Estado mantém um touro de raça, cobrando alto preço pela cobertura, o que não é
justo por que deveria ser gratuito. Pedindo providências a quem de direito. O ver.
Nardy de Farias Alvim, requer seja oficiado ao sr. Prefeito para que seja dado melhor
atendimento na limpeza e conservação das ruas da cidade completamente
abandonada, e que deve merecer melhor cuidado por parte do sr. sub-prefeito do 1°
distrito e não se cuidar somente do interior – aprovado. - O Ver. Dr. João C. B.
Teixeira, sugere seja posto os carrinhos de limpeza publica. O Ver. Nardy Alvim,
requer seja oficiado ao sr. Prefeito, afim de saber se foi dada licença, ou se foi ouvida,
pela Cia Telefônica Nacional para que fosse colocado
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um rabicho nos poste para telefone dentro da calçada em frente ao Bar gaúcho, e que
torna um perigo para os pedestres, alem de se tornar anti-estético. - O Ver. Mário
Ribeiro requer mais uma vez que a Prefeitura denuncie como maus os serviços de
iluminação publica em Bom Retiro do Sul. Os vereadores Roberto C. Conceição e Dr.
João Carlos B. Teixeira, requerem que o sr. Prefeito se informe na melhor maneira
possível para que seja permitido a passagem em outros lugares da “Estrada Velha”
que passa pela beira do Rio, fechamento esse que prejudica até a passagem de
colegiais que vão para o colégio. E o ver. João C. B. Teixeira, diz também que os
vereadores tudo têm feito para o bem do Município, não recebendo do Executivo o
apoio necessário nem a atenção devida. O sr. Presidente convocou uma sessão para
o dia 7 as 20 horas. As 22,30 horas o sr. Presidente encerrou a sessão da qual para
constar foi lavrada esta ata que vai assinada na forma regimental.
Liborio Fregapani
Clovis Azambuja
Sidonio Cunha Reis
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Roberto C. Conceição
Adroaldo Mesquita da Costa
Nardy de Farias Alvim
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