Ata n° 1755
Aos quinze dias do mês de março 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. Osvaldo Gomes Junqueira, estando presentes ainda mais os
se[fl.378]
guintes senhores vereadores: Nardy de Farias Alvim, Roberto C. Conceição, Dr. João
Carlos Bizarro Teixeira, Clóvis Azambuja e Sidonio Cunha Reis. Aberta a Sessão foi
lida e aprovada a ata anterior. Não houve expediente a ser lido. Em Ordem do Dia foi
discutido: Requerimento n° 9/57 de Follmer A Bauer de Paverama, que “Requer
aumento de subvenção para o fornecimento de luz elétrica para a vila de Paverama,
com parecer n° 2/57, do ver. Nardy Alvim, que requer antes de entrar em votação
sejam solicitadas ao sr. Prefeito as informações seguintes: 1° - Qual a receita mensal
da firma requerente, com o fornecimento particular e publico, digo particular de força e
luz. 2° - Se existe contrato assinado com a Prefeitura e caso afirmativo, qual o seu
conteúdo. 3°- Se [ilegível] com o fornecimento particular e público a firma requerente
não aproveita a energia para seu serviço particular no estabelecimento industrial que
possue. 4- Qual o consumo por hora de óleo. 5- Qual a taxa cobrada dos pariculares,
com o fornecimento. - Ofício n° 33/57, do sr. Prefeito, enviando as propostas
apresentadas por firmas da capital do estado para venda de tombadeiras e Trator,
com parecer da Comissão Especial que destacam de tôdas as propostas as: de
Ribeiro Jung S/A. - Figueiras S/A. Antônio Loureira de Lima – Mejema Ltada. Foi
aprovada a proposta n° 1 de Ribeiro
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Jung S/A, Ford série F 600 – para Tratores proposta n° 2, de Figueiras S/A – D-4. Foi
aprovado o projeto de lei n° 316/57, do Prefeito que “Altera o Limite máximo de
vantagens para a percepção de abono familiar. O ver. Osvaldo Gomes Junqueira,
apresenta emenda, baixando o limite máximo de Cr$ 10.000,00 para Cr$ 8.500,00
que foi aprovado por unanimidade – Em explicações pessoais o ver. Dr. João C. B.
Teixeira, requer seja oficiado ao sr. Prefeito a fim de que seja consertado um trecho
na calçada a casa das irmãs Cunha. O mesmo vereador requer, sejam postos
novamente em funcionamento os carrinhos de limpeza publica, na cidade. O ver.
Nardy Alvim, requer também seja feito reparos em um trecho na calçada do jardim
Barreto Viana. O ver. Sidonio Cunha Reis requer que a patrola fosse na estrada que
vai para Paverama, no trecho entre Albertino Alves e Adroaldo Gravina. E também na
estrada da Beira do Rio no lugar denominado Faxinal. O ver. Colvis Azambuja requer
seja procedida a recomposição na Estrada na Beira do Rio, no, Trecho compreendido
Patrício até o Zeca Borba. Todos os requerimentos foram aprovados. Nada mais
havendo a tratar o sr. Presidente encerrou a Sessão, convocando outra para o dia 20
as 20 horas, da qual para constar foi lavrada esta ata que vai assi[fl.380]
nada na forma regimental.
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