
Ata nº 1.789
As vinte horas do dia 1º de julho de mil novecentos e cinquenta e oito, realizou-se
mais  uma  sessao  ordinária  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores.  A  sessão  foi
presidida pelo ver. Dr.  Liborio Fregapani, e secretariada pelo ver. Osvaldo Gomes
Junqueira,  tendo  comparecido mais  os  seguintes  vereadores:  Clovis  Azambuja,
Sidonio Cunha Reis  e  Nardi  de  Farias Alvim. Aberta a  sessão o  Sr.  Presidente
determinou a leitura da ata anterior a qual foi aprovada com as seguintes emendas: o
ver.  Clovis Azambuja, que na sessão anterior havia requerido verbalmente que n
fizesse constar em ata a aprovação da Câmara, no sentido de ser encaminhada a
quem de direito, pedido de providências para que fosse nomeado um encarregado
responsável pelo atendimento dos serviços de [km] e Fôrça, bem como, de reparos na
rêde elétrica desta cidade, e que por um lapso não constou da respectiva ata. Do
expediente constam os seguintes  ofícios:  -  nº 14/58 do Executivo encaminhando
projeto de lei que tomam o nº: 361/58, acompanhado da Exposição  nº 4/58. Ofício do
Padre Roberto Ludovico Roncerto, datado de 22 de maio de 1958, enviando cópia do
ofício encaminhando ao Sr. Arcebisbo D. Vicente Scherer pela Comissão da Escola
Normal Rural  “Estrela da  Manhã” -  Oficia-se comunicando que será  estudada a
possibilidade de na elaboração do posterior orçamento ser encaminhada uma verba
específica. - Ofício do Executivo encaminhando requerimentos dos Senhores João
Ferreira da Silva e Franklin Constantino Saldanha, distribuindo respectivamente aos
vereadores Osvaldo Gomes Junqueira e Sidonio Cunha Reis para emitir parecer. -
Oficio do Sr. Prefeito encaminhando cópia das últimas leis sancionadas 
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que tomaram os nº 735 e 736. - Requerimento de [Ilegível] Angélica da Conceição,
requerendo  compra  de  terreno,  tendo  a  Câmara  resolvido  por  unanimidade
encaminhar ao sr. Prefeito para que proceda como de Direito: - Relatório da Câmara
de  Garibaldi;  oficia-se  agradecendo;  idosos  da  Câmara  de  Carazinho;  oficia-se
agradecendo: -  Ofício da Sra.  Geni  S.  [Ilegível] convidando para inauguração do
jardim de infância “Alvaro Haubert”, na vila de Bom Retiro do Sul, dia 6 do corrente;
oficie-se agradecendo  e comunicando que a Câmara se fará apresentar: - Ofício da
Comissão construtora da  Igreja do  “Sagrado Coração de  Jesús” de  Montenegro,
solicitando donativo para sua construção;  - Oficie-se comunicando que na elaboração
do orçamento para o próximo ano seja estudada a possibilidade de auxílio. - Ofício do
Presidente da Câmara de Rio Grande, pedindo seja enviado apêlo ao Ministro da
Guerra, sentido sejam restabelecidos os Tiros de Guerra: - Ofício do Presidente da
Câmara de Osório, comunicando eleição e posse da  mesa daquela Câmara; Idem da
Câmara de Sarandi; Idem da Câmara e Candelária; Idem da Câmara de Passo Fundo;
Idem da Lagoa Vermelha. - Ofício nº 1110 da Sociedade de Fisiologia do Rio Grande
do Sul: - Ofício do Presidente da Câmara de Rio Grande, solicitando apoio para que a
U.F.R.G.S volte  a  ser  dirigida pelo Govêrno Estadual: -  Ofício do Presidente da
Câmara de  Rio  Grande,  pedindo apoio para que a  verb orçada para a  corrente
exercício destinado a travessia a sêco dos rios Guaíba e São Gonçalo, neste Estado,
sejam mantidos: - Ofício do Diretor do Jornal “A Razão” de Santa Maria, solicitando
pronunciamento sobre inserção do nome da Câmara de Vereadores de Taquari, no
número Comemorativo da instalação do primeiro  Conselho Municipal. -  Ofício de
agradecimento da Câmara Municipal de São Leopoldo agradecendo comunicação da
eleição e posse da nova mesa dêste Legislativo:  - Ofício do Diretor da Instituição
“Toledo” 
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de Ensino, sobre bolsas de estudo  a serem mantidas por esta municipalidade: - Ofício
do Presidente da Câmara Municipal  de Crissiumal, solicitando apoio à fixação do
prêço do fumo: - Ofício da Delegacia Regional do Ensino, comunicando dados de



interesse da Escola [Reunida] de “Margem de Capivara”, em resposta ao ofiício nº
28/58 desta Câmara. - Ofício Circular nº 2/58 do vereador Armando A. Bia[ilegível] de
Caxias do Sul, sobre dificuldades da L.B.A em prol da obtenção de maiores  [Ilegível]
para  as  medias  municipais:  -  Cartão  da  Câmara  de  São  Lourenço  do  Sul  ,
agradecendo felicitação e cumprimentos enviadas por este Legislativo. - Cartão da
Vra. Glaci Ribeiro  e filhos, agradecendo o envio de pêsames. - Ofício do Grêmio dos
Professores do Instituto de Educação de Pôrto Alegre, solicitando apoio ao projeto de
lei do deputado [Ardi] Gomes de Oliveira, sobre efetivação de professôres interinos ou
contratados não chamados a concurso etc. Oficio do Direito do “Escritório Técnico de
Assistência e Química Industrial” ,  pondo a disposição para prestação de serviços
especializados.- Projeto de lei nº 361/58 que considera de utilidade pública o Hospital
“São José”, e [Aprendisado] Agrícola “Presidente Dutra” e o Amparo “São José”; tendo
sobre o projeto o vereador Nardi  de Farias Alvim, pedindo urgência para votação
tendo  sido  incluido  na  “Ordem  do  Dia”.  Ainda  na  hora  do  expediente  foram
apresentadas os seguintes requerimentos verbais: - Do ver. Nardi de Farias Alvim,
congratulando-se com as festividades levadas a efeito pelo Banco da Provincia do Rio
Grande do Sul, por ocasião de sua centenária fundação: - Do ver. Nardi de Farias
Alvim, requereu a Casa para que fosse  apoiada a radio Guaíba, congratulando-se
pela ótima transmissão dos jogos na Europa,  quando da conquista pelo Brasil da
Copa Jules Rimet: - Ver. Osvaldo Gomes Junqueira, congratulando-se com a iniciativa
da Cia Ipiranga S.A. Pelo patrocinio da sinalização da Copa do Mundo, quando
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os brasileiros conquistaram o título máximo de Campeão. - Sobre o máximo assunto,
o ver. Sidonio Cunha Reis, requer que seja oficiado a C.B.D pela [Ilegível] vitória do
Brasil na conquista do Campeonato Mundial. - O Sr. Presidente disendo associar-se a
vitória dos brasileiros ao mesmo tempo, que solicitava  ficassecontido em ata um voto
de congratulação pelo empreendimento levado a efeito pelos dirigentes do Grêmio
Esportivo Taquariense,  lotando o  nosso Estádio  de melhoramentos diversos: -  O
vereador Nardi de Farias Alvim, solicitando cancelamento de Dívida Ativa do Cap.
Waldomiro Marcio Pereira: - O vereador Clovis Azambuja, mais uma vez requer seja
encaminhado a C.E.E.E oficio  solicitando providencias para que seja substituidos
isoladores [Ilegível] que processem esta [Ilegível] na rede elétrica: - O ver. Osvaldo
Gomes  Junqueira,  requer  fique  constado  em  ata  voto  de  profundo pesar  pelo
falecimento do  ex-vereador Cap.  Waldomiro Marcio  Pereira,  o  qual  resaltou  as
qualidades morais do extinto, pedindo que aprovado seu requerimento, fosse dado
conhecimento à familia enlutada. Requerendo fosse oficiado também à família do
extinto  taquariense Sr.  Rodolfo  José  de  Souza falecido repentinamente  em São
Jerônimo (Colônia Penal). Na Ordem do dia, foram discutidos e aprovados os projetos
de lei  nºs 358/58 e 361/58, respectivamente que tratam da admissão de veículos
mediante convênio administrativo e considerado de utilidade pública o Hospital “São
José”  o  Aprendisado  Agrícola  “Presidente  Dutra”  e  o  Amparo  São  José  –
requerimento nº 8/58 de Diogenes Deoclesio de Freitas [Ilegível], que foi aprovado por
unanimidade dispensando-se sómente do imposto relativo a uma área de terras. -
Requerimento de Maria Angelica da Conceição, aprovado por unanimidade. Nada
mais havendo a tratar 
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foi  encerrada a sessão da qual para constar em ata foi  lavrada esta ata que vai
assinada na forma regimental.
Libório Fragapani
Osvaldo Gomes Junqueira
Sidonio Cunha Reis
Clovis Azambuja



Nardy de Farias Alvim
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