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requerimento em que são interessados diversos contribuintes. Original,
manuscrito.
037 Ata nº 1794 de 25.11.1958....................................................................54v,55,55v,
56,56v
Emendas à ata anterior. Projeto de lei nº 372/58 que trata da doação
de um terreno a uma Escola. Projeto de lei nº 373/58 apresentado no
qual “Fixa subsídios e representação do Prefeito Municipal”. Diversos
ofícios e circulares comunicando assuntos variados. Requerimento de
nomeação de Escola. Ofício do Executivo Municipal encaminhando

cópias das últimas lei sancionadas que tomaram os nº: 441, 442, 443,
444 e 445. Cancelamento de Dívidas Ativas. Pedido de auxílio para
escolas do município. Projeto de lei nº 365/58 do Poder Executivo,
que trata da criação de um cargo de Oficial [Escrevente]. Projeto de
lei nº 370/58 do Poder Executivo, que trata da proposta orçamentária
para o exercício de 1959. Original, manuscrito.
038 Ata nº 1795 de 09.12.1958....................................................................56v,57,57v,
58,58v,59,59v
Abertura da Sessão legislativa estadual de 1958. Diversos ofícios e
circulares comunicando assuntos variados. Oficio nº 29/58 do
Executivo Municipal, enviando projeto de lei que trata do proposição
de cobrança de impostos e taxas. Aprovação de requerimentos de
contribuintes locais. Proposta de leis nº 374/58 do Poder executivo,
que “Prolonga o prazo para cobrança de imposto a taxas sem multa”.
Plebiscito para a criação de novos municípios. Protesto da Câmara
Municipal referente às políticas de municipalização. Defesa de
acusações dirigida a vereador. Original, manuscrito.
039 Ata nº 1796 de 30.12.1958....................................................................59v, 60,60v
Oficio 35/58 do Executivo Municipal, enviando projetos de lei que tomaram
os n° 375 e 376/58, que tratam respectivamente da abertura de crédito
especial e crédito suplementar. Projeto lei n° 377/58 que concede abono
especial ao pessoal de obras. Apreciação dos balancetes do Executivo
Municipal. Ofício circular n° 216 da Câmara de São Luiz Gonzaga,
enviando proposição a respeito do congelamento de preços. Fonograma do
Secretário da Educação e cultura, comunicando a Casa ter sido aceito o
nome de uma educadora. Telegrama do Presidente da República,
cumprimentando pelo Natal e Ano Novo. Oficio 32/58 do Executivo
Municipal enviando requerimento da Cia Navegação Arnt que tomou o n°
34/58. Diversos ofícios e circulares comunicando assuntos variados. Oficio
n° 31/58 do Executivo municipal encaminhando copias das ultimas leis
sancionadas que tomaram os n°446, 447 e 448. Projeto de lei n° 377/58
que concede abono especial aos diaristas da municipalidade.
Requerimento n° 34/58 da Cia e Navegação Arnt requerendo isenção do
pagamento de taxas e multas. Original, manuscrito.
040 Ata nº 1797 de 02.01.1959............................................................................60v,61
Eleição da nova mesa da Câmara. Original, manuscrito.
041 Ata nº 1798 de 03.03.1959......................................................................61,61v,62,
62v,63,63v,64
Oficio 3/59 do Executivo Municipal enviando projeto de lei n° 378/59
propondo a Casa a extinção do artigo 7° e seus parágrafos da Lei n° 42, de
28/12/1948 e criando nova modalidade de pagamento da Casa de
Conservação e Melhoramento de Estradas. Requerimentos de licenças de
vereadores e convocação de suplente. Ofício n°2/59 do Poder Executivo,
encaminhando requerimento de contribuintes. Providências na luz elétrica e
nas ruas. Governo Ildo Meneghetti. Requerimento solicitando ao poder
executivo diversas providências referentes a reparos e conservação das
estradas, que ligam esta cidade ao interior do município. Executivo
Municipal envia cópias das ultimas leis sancionadas, que tomaram os

números 450, 451 e 452. Diversos ofícios e circulares comunicando
assuntos variados. Telegrama circular n° 1 do Engenheiro Dr. Ildo
Meneghetti, comunicando haver transmitido o cargo de governador ao
Engenheiro Dr. Leonel Brizola. Telegrama s/n° do Engenheiro Dr. Leonel
Brizola, agradecendo as felicitações enviadas por motivo de sua posse no
Governo do Estado. Requerimento de contribuintes e pareceres prolatados.
Voto de louvor. Original, manuscrito.
042 Ata nº 1799 de 07.04.1959....................................................................64v,65,65v,
66,66v
Posse de suplente. Diversos ofícios e circulares comunicando assuntos
variados. Requerimento de vereador solicitando licença e convocação de
suplente. Aprovação de parecer que revoga o artigo 7° e seus parágrafos
da lei n° 42 de 28/12/1948. Discussões partidárias referentes à
transferências e exonerações. Convênio entre Estado e Escola Local.
Original, manuscrito.
043 Ata nº 1800 de 14.04.1959..................................................................................67
Não houve sessão. Original, manuscrita;
044 Ata nº 1801 de 05.05.1959..................................................................... 67,67v,68,
68v,69,69v,70,70v,71,71v,72,72v
Oficio n° 13/59 do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia das
ultimas leis sancionadas, que tomaram os números 453, 454, 455. Oficio
14/59 do Executivo Municipal dando conhecimento a Casa de um oficio do
Vigário da Paróquia de Paverama. Diversos ofícios e circulares
comunicando assuntos variados. Prolongamento da rede elétrica.
Requerimento incidente sobre reparos em rua. Indicação no sentido de
que seja oficiado ao Diretor do Departamento Autônomo de Estradas de
Rodagem, no sentido de que sejam mantidas as rotas de empresas. Oficio
n° 17/59 do Poder Executivo encaminhando os quadros demonstrativos do
encerramento do exercício de 1958. Projeto de lei n° 378/59 que autoriza o
executivo a realização de um empréstimo interno de de Cr$ 2.000,000.00.
Compras de terrenos. Aprovação dos balancetes. Discussões Partidárias.
Original, manuscrito.
045 Ata nº 1802 de 26.05.1959 Extraordinária...........................................................73
Não houve sessão. Original, manuscrita;
046 Ata nº 1803 de 02.06.1959..................................................................................73
Não houve sessão. Original, manuscrita;
047 Ata nº 1804 de 04.06.1959 Extraordinária.........................................................73v
Não houve sessão. Original, manuscrita;
048 Ata nº 1805 de 06.06.1959 Extraordinária.............................................73v,74,74v,
75
Ofício nº 15/59 do Poder Executivo, encaminhando requerimento em que
contribuinte é interessado. Diversos ofícios e circulares comunicando
assuntos variados. Oficio nº 19/59 do Poder Executivo encaminhando dois
projetos de lei e respectivas exposições de motivos propondo alteração da
lei nº 368, de 9 de novembro de 1956 que institue o quadro único dos

funcionários Públicos Civis do Município e majorando os vencimentos do
Diretor Geral e dos Subprefeitos. Elaboração de comissão para emitir
parecer sobre estes projetos. Oficio nº 21/59 do Executivo Municipal
encaminhando requerimentos de contribuintes. Oficio nº 23/59 do Poder
Executivo, encaminhando projeto de lei, solicitando prorrogação de prazo
para cobrança de impostos e taxas sem multa. Incidente entre vereador e o
Comandante da Brigada. Moção de solidariedade a vereador. Original,
manuscrito.
049 Ata nº 1806 de 16.06.1959 Extraordinária...............................................75,75v,76,
76v
Diversos ofícios e circulares comunicando assuntos variados. Ofício nº
25/59 do Executivo Municipal enviando cópia da última lei sancionada que
tomou o nº 457. Ofício nº 26/59 do Executivo Municipal encaminhando
requerimentos em que são interessados contribuintes. Ofício nº 28/59 do
Executivo Municipal encaminhando projeto de lei e Exposição Explicativa
dando nova modalidade de pagamento da Taxa de Construção e
Melhoramento de Estradas. Requerimento nº 41/59 requisitando o
melhoramento do serviço de energia elétrica. Aprovação da emenda dos
projetos nºs 383 e 384/59. Votação dos projetos de leis nºs 383, 384 e
387/59. Original, manuscrito.
050 Ata nº 1807 de 07.07.1959................................................................................76v
Não houve sessão. Original, manuscrita;
051 Ata nº 1808 de 04.08.1959....................................................................76v,77,77v,
78,78v
Requerimento de licença de vereador e convocação de suplente. Ofício
31/59 do Executivo Municipal, encaminhando exposição de motivos nº
9/59, juntamente com o projeto de lei que “Abre crédito especial e reduz
dotação orçamentária” que tomou o nº 388/59. Diversos ofícios e circulares
comunicando assuntos variados. Ofício nº 30/59 do Poder Executivo,
encaminhando requerimento em que é interessado contribuinte. Ofício nº
29/59 do Executivo Municipal encaminhando cópias das últimas leis
sancionadas, que tomaram os números 458, 459 e 460. Requerimento do
solicitando a Casa seja oficiado ao Secretário de Agricultura no sentido de
ser fornecido aos agricultores do município feijão para semente.
Apresentação do projeto de resolução nº 389/59 que “Abre o crédito
especial e reduz dotações orçamentárias”. Discussão sobre Instituições
Assistenciais. Aprovação de pareceres sobre requerimentos de
contribuintes. Original, manuscrito.
052 Ata nº 1809 de 21.08.1959 Extraordinária................................................78v,79,80
Requerimento apresentando o projeto de lei nº 390/59, que deu origem a
convocação extraordinária da Casa o referido projeto trata da ampliação do
artigo 3º da lei nº 448, de 29 de novembro de 1958. Ofício nº 32/59 do
Executivo encaminhando cópia da última lei sancionada que tomou o
número 461. Ofício nº 34/59 do Executivo Municipal encaminhando os
projetos de lei nº 391 e 392 que tratam respectivamente da anistia fiscal e
abertura de crédito especial e redução de dotações orçamentárias.
Fonograma do Sr. Secretário da Agricultura, em resposta dirigido a esta
Casa. a respeito de sementes de feijão. Discussão sobre empréstimo

bancário. Discussões partidárias. Original, manuscrito.
053 Ata nº 1810 de 01.09.1959..................................................................................80
Não houve sessão. Original, manuscrita;
054 Ata nº 1811 de 29.09.1959 Extraordinária..........................................................80v
Discussão de pareceres dos vereadores emitidos respectivamente nos
projetos nºs 391 e 392. Original, manuscrito.
055 Ata nº 1812 de 06.10.1959..................................................................................81
Não houve sessão. Original, manuscrita;
056 Ata nº 1813 de 03.11.1959..................................................................................81
Não houve sessão. Original, manuscrita;
057 Ata nº 1814 de 11.11.1959 Extraordinária.............................................81v,82,82v,
83,83v,84
Oficio s/n do Deputado Vitor Issler, sobre liberação da verba destinada à
construção da Estrada do Trigo; Constituição de CPI na Câmara dos
Deputados; Oficio da Câmara Municipal de Bom Retiro do Sul, a respeito
da verba a ser dotada no orçamento do Estado para asfaltamento da
estrada que liga a ponte, “Eng. Luderitz” até a cidade de Montenegro; Of.
Dg. 1.286/59 do Diretor Geral do DAER em atenção ao solicitado por esta
casa a respeito de horários a serem mantidos pelas Empresas “Expresso
Azul” e “Irmãos Mayer da Silva”; Oficio do Prefeito, encaminhando projeto
de lei que regula a aquisição de um terreno de propriedade do sr. Lula
Faleiro, para construção do presídio local; Foi rejeitado projeto de lei nº
378/59, que autoriza o Executivo a realização de um empréstimo interno de
Cr$ 2.000.000,00; Discutido e aprovado o Código de Posturas do município
de Taquari, registrado sob resolução nº 637, desta data. Referência de um
vereador á inauguração, do “Amparo São José”,. Efusivos agradecimentos
a Adroaldo Mesquita da Costa pelo empenho na concretização da obra
referida; Constituição de uma comissão para emitir parecer à proposta
orçamentária para 1960; Original, manuscrito.
058 Ata nº 1815 de 12.11.1959 Extraordinária.....................................................84v,85
Aprovado projeto que regula a aquisição de terreno para construção da
cadeia; Aprovados projetos sobre dotações orçamentárias; Aprovado
projeto que concede ajuda de custo ao funcionário contratado Olmerindo
Lopes da Silva, abre crédito especial e reduz dotação orçamentária;
Aprovação de requerimentos de pessoas físicas, após emissão de
pareceres por integrantes do legislativo;Original, manuscrito.
059 Ata nº 1816 de 24.11.1959 Extraordinária...............................................85,85v,86,
86v
Aprovado projeto do Prefeito que considera de utilidade pública os Asilos
“Pela”
e “Bethania”; Aprovado projetos de cunho orçamentário
encaminhados pelo prefeito; Ofício no sentido de que se conceda auxílio
para a construção de um edifício para a Faculdade de Medicina da Santa
Casa de Misericórdia, dirigido pelo Padre Edvino Friedrichs S.J; Projeto
que altera redação de determinados artigos da Lei Orgânica Municipal;
Projeto relativo a nomenclatura de tributo a “Taxa de Construção e

Melhoramento de Estradas passará a denominar-se “Taxa de Conservação
de Rodovias”, e da outras providência. Projeto que isenta de pagamento
do IPTU contribuintes pobres com mais de 70 anos que não esteja
amparado por nenhuma instituição de Previdência Social, entidade pública
ou autárquica; Projeto nº 396/59, de autoria do Poder Executivo, que
extingue diversos cargos a partir de 1º de Janeiro de 1960. Aprovados
requerimentos de pessoas físicas; Original, manuscrito.
060 Ata nº 1817 de 27.11.1959.....................................................................86v,87,87v
Projeto que abre crédito especial e reduz dotações orçamentárias;
Aprovada emenda no projeto de orçamento para o próximo ano;
Apresentadas emendas de ajuda à entidades filantrópicas e assistenciais
do município;Original, manuscrito.
061 Ata nº 1818 de 28.11.1959..........................................................87v,88,88v,
89,89v
Aprovadas emendas no projeto que trata da majoração dos impostos de
industriais e Profissões e Taxa de Construção e Melhoramento de
Estradas; Manifestação da bancada do PTB contra qualquer aumento de
impostos; Manifestações a favor do aumento de impostos justificadas pelo
apelo dos moradores de Paverama, Morro Azul e Linha Brasil; Discussão
acalorada sobre a majoração dos impostos em face à inflação em alta e
conseqüente desvalorização da moeda; Original, manuscrito.
062 Ata nº 1819 de 30.11.1959....................................................................89v,90,90v,
91
Aprovadas emendas ao projeto de orçamento para o ano de 1960;
Aprovado parecer da Comissão designada para estudar o Orçamento para
1960; Aprovada por unanimidade emenda que concede ajuda de custos a
um operador de trator da prefeitura; Aprovados pareceres a respeito sobre
requerimentos feitos por pessoas físicas; Original, manuscrito.
063 Ata nº 1820 de 01.12.1959..................................................................................91
Não houve sessão. Original, manuscrita;
064 Ata nº 1821 de 09.12.1959......................................................................91,91v,92,
92v
Aprovado requerimento do Professor Anselmo Dupon solicitando aumento
de subvenções à Escola Visconde do Mauá de Morro azul; Ofício
acompanhado de vetos do prefeito a projetos anteriormente votados;
Aprovada resolução do Prefeito que abre crédito especial e reduz dotação
orçamentária; Aprovados projetos: Concede auxilio, abre credito especial,
reduz e cancela dotações orçamentárias e Majora a subvenção á Escola
Evangélica do Morro Azul, abre credito especial e reduz dotação
orçamentária; Aprovado parecer sobre requerimento do diarista da
prefeitura; Aprovada indicação de um vereador no sentido de que se oficie
o Presidente da República cumprimentando-o pela repressão a
movimentos rebeldes de alguns oficiais da F.A.B; Aprovada indicação que
solicita a transferência do Cartório Distrital de Tabaí da localidade
denominada Lajeado para a sede do distrito; Original, manuscrito.

065 Ata nº 1822 de 10.12.1959 Extraordinária..........................................................92v
Não houve sessão. Original, manuscrita;
066 Ata nº 1823 de 11.12.1959............................................................................92v,93
Não houve sessão. Original, manuscrita;
067 Ata nº 1824 de 26.12.1959 Sessão Extraordinária...................................93,93v,94
Sessão com a presença de vereadores do município de Bom Retiro do Sul;
Criada Comissão para examinar matéria referente a bens moveis e
imóveis que estão no município de Bom Retiro, mas pertencentes ao
município de Taquari; Decisão de convocar-se uma sessão conjunta das
Câmaras de Taquari e Bom retiro para a deliberação e resolução em
relação aos bens em análise na Comissão criada; Discursos enfocando a
recente emancipação de Bom Retiro do Sul; Original, manuscrito.
068 Ata nº 1825 de 26.12.1959.................................................................94,94,95,95v
Vereador suplente assume cadeira na bancada do PSD; Aprovado
requerimento repassado pelo Prefeito do qual é interessado o cidadão
José Otamar da Silva; Aprovados projetos referentes à dotações
orçamentárias; projeto que regulariza a doação de terreno da Prefeitura à
Mitra da Arquediocese de Porto Alegre para a construção da Igreja Matriz
de Bom Retiro do Sul; Apresentados projetos que alteram incisos da Lei
Orgânica Municipal; Aprovado projeto que abre crédito especial e reduz
datação orçamentária; projeto que altera o artigo 65 da Lei Orgânica de
12/06/1952; pareceres sobre requerimentos de pessoas físicas; pareceres
a respeitos dos balancetes enviados à Câmara pela Prefeitura; Original,
manuscrito.
069 Ata nº 1826 de 28.12.1959....................................................................95v,96,96v,
97,97v,98,98v,99,99v
Justificativa da Comissão encarregada de visitar Bom Retiro do Sul pelo
não cumprimento de sua designação; Aprovado projeto que altera inciso III
do artigo 102 da Lei Orgânica; Aberta sessão de discursos intitulada
“explicações pessoais”; Com a palavra o Vereador Osvaldo Gomes
Junqueira, líder da bancada do Partido Libertador, em veemente protesto
contra o então Governador do Estado Leonel Brizola; O vereador que
discursa recebe apoio da bancada do PSD; O líder da bancada do PSD
aplaude o discurso do Vereador do PL e continua tecendo duras críticas ao
governo do Estado; Cobrança de promessas feitas pela bancada do PTB
em relação à fundação de instituições de ensino e parcerias com
congregações religiosas do município e que acabara não se efetivando; Os
vereadores pleiteiam uma escola pública de 2° Ciclo em Taquari, junto ao
Governo do Estado; Original, manuscrito.
070 Ata nº 1827 de 29.12.1959..........................................................................99v,100
Apreciado o parecer emitido pela comissão encarregada de ir a Bom Retiro
do Sul estudar “in loco” a localização dos bens móveis de propriedade da
Prefeitura Municipal de Taquari; O parecer da referida comissão é
aprovado; Por esse parecer alguns terrenos são doados á prefeitura de
Bom Retiro; Original, manuscrito.
071 Termo de Encerramento de 29.12.1959...........................................................100v

