Ata nº 1.785
Aos seis dias do mes de maio de 1958, as 20 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de
Taquari. A sessão foi presidida pelo ver. Dr. Libório Fregapani e secretariada pelo ver.
Nardy de Farias Alvim, estando presentes ainda mais os seguintes senhores
vereadores: - Roberto Conceição, Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, e Sidônio Cunha
Reis. Aberta a sessão foi lida e aprovada a ata anterior. Passou-se a seguir a leitura
do expediente que constou do seguinte: oficio do Azilo Pela e Betânia, enviando
relatório e agradecendo a indicação do ver. Nardy Alvim
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que deu o nome de Immanuel Haetinger a uma rua da cidade – Requerimento dos
vereadores Roberto Conceição e Dr. João Teixeira sôbre a ampliação da rêde elétrica
na rua Vereador Praia – aprovado. – Requerimento dos vereadores Roberto
Conceição, Dr. João C. B. Teixeira, Nardy Alvim e Sidônio Reis – no sentido de que a
ligação da Variante “Reversa- Taquari” seja efetuada pela rua Sete de Setembro, em
virtude da referida ligação trazer maiores garantias de movimento de trânsito, para
esta cidade – aprovado- seja oficiado ao D.A.E.R – Oficio circular do sr. Adail Morais
enviando questionário sôbre a mandioca e a madeira em Taquari – oficio do sr.
Prefeito enviando o requerimento de Ursulina Oliveira que requer dispensa do imposto
predial – ficou resolvido se devolvesse ao Prefeito por ser de sua competência –
Oficio do sr. Delegado de Polícia em resposta ao ofício nº 19/58, desta Câmara,
sugerindo que o pedido constante do referido oficio sôbre a nomeação de um guarda
de trânsito para a cidade seja oficiado a família, digo, oficiado ao sr. Chefe de Polícia
– aprovado. Oficio do sr. Prefeito, enviando o encerramento do exercício financeiro de
1957 – Pelo ver. Nardy Alvim, foi requerido um voto de pezar pelo falecimento do sr.
Noe Ribeiro, foi aprovado se oficiar à família enlutada. O ver. Roberto Conceição
requer fique constado em ata um voto de pezar pelo fa[fl.43v]
lecimento do sr. Almiro Ribeiro – aprovado – O ver. Sidônio Reis requer seja oficiado
a 3º Delegacia de Ensino a fim de que seja nomeado um professor para a escola.
Reunida da Beira do Rio – aprovado. Passou-se a seguir a leitura a discussão do
Código de Posturas a partir do artigo nº 475, até o artigo nº 564, Nada mais havendo
a tratar o sr. presidente encerrou a Sessão, convocando outra para o dia 13 do
corrente da qual para constar foi lavrada esta ata que vai assinada na forma
regimental.
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