Ata nº 1.769
Aos quatorze dias do mes de outubro 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
seguintes senhores vereadores: Nardy Alvim, Mario Ribeiro, Roberto Conceição, Dr.
João Carlos B. Teixeira e Clovis Azambuja. Aberta a Sessão foi lida e aprovada a ata
anterior O ver. Dr. João C. B. Teixeira aprova a ata
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anterior com essa ressalva, que com relação a comissão que foi criada para dar
parecer sôbre o porto da Barca, se estivesse à sessão votaria contra a criação dessa
comissão, por entender ser de competência do prefeito resolver sôbre esse assunto.
O ver. Osvaldo G. Junqueira contestando o que o ver. Dr. João C. Teixeira acabara
de dizer esclareceu que no seu entender caberia perfeitamente à Câmara
providenciar junto ao proprietário daquela barca para colher informações a fim de
cientificar ao DAER o que realmente existe, visto que aquêle serviço está suburdinado
diretamente ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem e não ao Executivo
Taquariense. A seguir passou-se ao exame do expediente que constou do seguinte:
Oficio do prefeito enviando os projetos de lei nº 347/57 que revoga o artigo 71 do
Decreto Estadual nº 2353, de 24-03-1947, e altera as épocas de arrecadação dos
tributos que incidem sôbre atafonas e Alambiques” projeto de lei nº 348/57 que “Cria
cinco cargos de professor, padrão I e consigna dotação orçamentária” – projeto de lei
nº 349/57 que “[Mapira] a gratificação do Chofer padrão IX; a serviço do automóvel do
gabinete do prefeito, e consigna dotação na Lei de orçamento para 1958” – projeto
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de lei nº 350/57 que “Concede gratificação ao funcionário Gabriel Antônio Gomes e
consigna dotação na Lei de Orçamento para 1958 projeto de lei nº 351/57 do Prefeito
que “Cria três cargos de chofer, padrão IX um de Operador da Motoniveladora, e um
operador de trator, ambos padrão XX, e consigna dotação na Lei de Orçamento para
1958. Projeto de lei nº 352/57 que “Orça a Receita e fixa a despesa do Município para
o exercício de 1958. A comissão designada para examinar o orçamento para o ano
vindouro ficou constituída dos vereadores: Nardy de Farias Alvim, Dr. João Carlos
Bizarro Teixeira e Osvaldo Gomes Junqueira – requerimento do ver. Osvaldo
Junqueira sôbre a dragagem do Arroio Riacho em votação foi aprovada; Oficio da Sra
Cecília Rosa, agradecendo a comunicação de que fôra aprovado a indicação do seu
falecido esposo Otelo Rosa à uma rua de Taquari – Cartão de Passo Fundo,
convidando para a festa de Centenário daquele município – Ofício da Câmara de
Livramento – arquivado. Ofício da Câmara de Rio Grande sôbre a nova lei orgânica
de previdência social; - arquivado – Requerimento de Percilia de Souza que requer
baixa de uma carreta, ficou resolvido se devolver ao sr. Prefeito por ser de sua
competência o despacho do referido requerimento. Em Ordem do Dia foram votados
os seguintes requerimentos
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de Oscar José de Souza que requer auxilio, com parecer do vereador Dr. João C.
Bizarro Teixeira, favorável à aprovação. foi aprovado por unanimidade, nos têrmos do
parecer. Requerimento de Antônio Ramos, que requer baixa e cancelamento da divida
– com parecer favorável do ver. Roberto Conceição – aprovado por unanimidade. Em
explicações pessoais o ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira requer, seja oficiado ao
sr. Prefeito a fim de que mande mudar o rumo da Estrada Paverama- Taquari, e faz
sua justificação apresentando o mapa das ruas que serão abertas Submetida a
votação o ver. Osvaldo G. Junqueira diz que se abstem de votar por desconhecer as
razões que levaram o sr. Prefeito a fazer a estrada onde foi feita. O ver. Mario Ribeiro,
leva ao conhecimento de que a aula São João de Bom Retiro, esta sem professôra,

sendo informado pelo sr. Presidente que já havia sido solucionado o caso com o
contrato feito com uma professora. Fala ainda o ver. Mario Ribeiro, solicitando
providências para que seja mandado fazer o encanamento da cisterna da Escola
Rural do Pinhal – aprovado; O ver. Nardy Alvim, requer um voto de louvor ao
professorado Gaúcho pela passagem amanhã do dia do Professor – aprovado. Nada
mais havendo a tratar o sr. Presidente encerra a sessão convocando outra para
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o dia 28 do corrente, do qual para constar foi lavrada esta ata que vai assinada na
forma regimental.
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