Ata nº 1764
Aos vinte e oito dias do mes de agosto de 1957, as 20 horas, reuniu-se em sessão
extraordinária a Câmara Municipal de Taquari, com o fim de receber o projeto de lei nº
342/57, do Prefeito. A sessão foi presidida pelo ver. Libório Fregapani e secretariada
pelo ver. Osvaldo Gomes Junqueira, estando presentes ainda mais os seguintes
senhores vereadores: Mario Ribeiro, Nardy de Farias Alvim, Roberto Clarimundo
Conceição, Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, Clovis Azambuja e Sidônio Cunha Reis.
Aberta a sessão foi lida e aprovada a ata anterior, o ver. Clovis Azambuja, requer seja
acrescido que no seu requerimento referente a construção de uma ponte sôbre o
arroio da estrada de Paverama, fica na propriedade da sra. Ana Lautert. Passou-se a
seguir a leitura do projeto de lei nº 342/57, do Prefeito que “Declara de utilidade
pública e desapropria terreno situado nesta cidade, autorizando o Poder Executivo a
doar parte do mesmo ao Ministério
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da Agricultura para construção de armazém e silo. O ver. Nardy de Farias de Alvim,
na qualidade de líder de sua bancada requer a urgência de votação do referido
projeto, foi aprovado o pedido de urgência. O projeto entrando em discussão foi
aprovado por unanimidade. Não houve matéria em ordem do Dia. Passou-se as
explicações pessoais o ver. Osvaldo Gomes Junqueira, que não esteve presente a
sessão passada, requer que o voto de louvor ao Sr. Mario Meneghetti, seja estendido
ao Sr. Presidente da República, referente a localização do silo em nossa cidade –
aprovado- Ainda com relação ao silo o ver. Dr. João C. B. Teixeira, requer fique
constando em ata um voto de louvor aos Srs. Dr. Deal Pires Lima, Severo Chausse e
dr. Leivo Braun pela interferência que tiveram na localização do silo, bem como seja
transcrito em ata o telegrama que recebeu do sr. Sereno Chaisse, que é o seguinte –
Dr. João Teixeira, Taquari, Comunico presado amigo Doutor Deal Pires Lima Diretor
Set, informou-me estar definitivamente resolvido localização silo essa cidade req de
conformidade desejo generalizado essa comuna [Jt] cordial abraço Sereno Cheisse
Sec. Gov. Municipal. Aprovado – o ver. Nardy de Farias Alvim, requer em nota de
pezar pelo falecimento da Sra Dolores Alcarás Caldas, bem como fosse dado
conhecimento desse voto á família enlutada – aprovado. O ver. Mario Ribeiro, fala
sôbre a transferência da Professora da Escola de Pinhal, e apresenta um memurial
com 77 assinaturas de pessoais que querem que a pro[fl.13]
fessôra permaneça na Escola, desejando que a Câmara se dirija ao Sr. Secretário de
Educação para que não se realize a referida transferência – aprovado. O ver. Sidonio
Reis requer seja oficiado a Delegacia Regional de Ensino, a fim de que seja nomeada
uma professôra pa a escola isolada na Beira do Rio, aprovada – O ver. Dr. Adroaldo
Mesquita da Costa, somente chegou a sessão quando já estava sendo encerrada não
tomando parte nos trabalhos. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a
Sessão da qual para constar foi lavrada esta ata que vai assinada na forma
regimental.
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