Ata nº 1.773
Aos vinte e seis dias do mes de novembro de 1957, as 20 horas reuniu-se a Câmara
Municipal de Taquari. A Sessão foi presidida pelo ver. Dr. Liborio Fregapani e
secretariada pelo ver. Osvaldo Gomes Junqueira estando presentes ainda mais os
seguintes senhores vereadores: Mario Ribeiro, Nardy Alvim, Roberto Conceição, Dr.
João Carlos Bizarro Teixeira e Sidônio Cunha Reis. Aberta a Sessão foi lida e
aprovada a ata anterior com a seguinte emenda o ver. Nardy Alvim requer fique
constado em ata que atendendo o pedido da bancada do P.S.D nesta Casa, o Exmo
Sr. Major Euclides Triches DD. Secretário das Obras Públicas, determinou o
prolongamento da rêde de água em toda a extenção da rua 7 de setembro (parte sul)
e rua Julio de Castilhos até o matadouro do sr. Valentim Mallmam e que já foi feito.
Passou-se a seguir a leitura do expediente que constou do seguinte: Oficio do Sr.
Prefeito que envia o projeto de lei
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nº 353/57, que “Abre um crédito especial e reduz dotações orçamentárias” O ver.
Nardy Alvim requereu urgência de votação aprovada a urgência, e submetido a
votação foi aprovado o projeto por unanimidade. Requerimento de Valdemar Hirt, que
requer baixa de sua atafona. Oficio da União do Amigos da Padroeira do Brasil,
solicitando auxílio para construção em São Paulo de um templo em homenagem a
Nossa Senhora Aparecida – arquivado – oficio da Câmara de Rio Grande solicitando
apoio a um apelo dirigido ao Sr. Presidente da República, lideres de Bancadas
Presidente da Câmara, para que seja aprovado o projeto de lei nº 4768/54, que
determina as pensões e aposentadorias de baixas e Institutos sejam igual ao salário
mínimo vigente – aprovado a indicação na forma solicitada. Projeto de lei nº 355/57 do
ver. Sidonio Cunha Reis, que “cria um novo distrito no município de Taquari e dá
denominação. Passando a Ordem do Dia foram discutidos os projetos de lei com
relação ao projeto orçamentário. Em explicações pessoais fala o ver. Nardy Alvim,
solicitando que o Poder Executivo tome providências no sentido de ser nomeado um
professor para a escola Municipal localizada no Rincão João Rodrigues, pois a
referida escola funciona no local há mais de 20 anos. Solicita tal nomeação porque a
professôra que lecionava nesta escola foi aposentada e dis mais
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que o material escolar encontra-se na Escola, sendo possível preencher
imediatamente a vaga. O mesmo vereador requer seja dirigido um apelo ao sr. Major
Euclides Triches DD. Secretário das Obras Públicas, solicitando que fosse prolongada
por mais 80 metros a rêde de água na rua Osvaldo Aranha (zona sul) a qual servirá a
casas sem água. Comunica ainda que atendendo a velha aspiração do povo da vila
da Tabaí foi criada nesta vila um Posto de Correio, e congratula-se com os moradores
dessa vila, pelos benefícios que receberam com a instalação daquele Posto. O ver.
Osvaldo Gomes Junqueira requer um voto de pesar pelo falecimento do sr. José
Junqueira Calçada. e que se aprovado oficia-se a família enlutada – aprovado. O ver.
Nardy Alvim requer que a Câmara se manifeste a favor para que seja inaugurado a
placa com o nome de Othelo Rosa, no dia 4 do corrente dia que passara o primeiro
falecimento desse ilustre taquariense, foi aprovado a sugestão do ver. Nardy Alvim,
devendo a casa oficiar ao sr. Prefeito dando-lhe ciência. 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.
Liborio Fregapani
Osvaldo Gomes Junqueira
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