Ata nº 1793
Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e cincenta e oito,
ás vinte horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari: A sessão foi presidida pelo
vereador Dr. Libório Fregapani e secretariada pelo Vereador Osvaldo Gomes
Junqueira, estando presentes ainda mais os seguintes vereadores: Nardi de Farias
Alvim,
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Roberto Clarimundo da Conceição, Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, Sidônio da
Cunha Reis e Clovis Azambuja. Aberta a sessão foi lida e aprovada a ata anterior.
Passou-se a seguir a leitura do Expediente que constou do seguinte: Oficio do Senhor
Prefeito Municipal encaminhando cópia das últimas lei sancionadas que tomaram os
nºs 439 e 440. - Requerimento dos Vereadores Senhores Osvaldo Gomes Junqueira,
Nardi de Farias Alvim e Clovis Azambuja, propondo a criação de uma Escola Normal,
pública, de 2º Grau, para funcionar nesta cidade, após a discussão foi requerida a
urgência para a votação, tendo sido aprovado a urgência e a proposição por
unanimidade. - Oficio de [Andrerita] Marieta Pereira, em agradecimento ao e nº 41/58
deste Legislativo. - Oficio da Câmara de Santa Maria, encaminhando proposição,
referente à fixação de novos níveis de salário. - Circular nº 5/58 da Câmara de Cruz
Alta, encaminhando proposição visando melhores níveis e salário para os funcionários
públicos de [Ilegível] - Circular nº I/58 Nº – da Câmara Municipal de Sobradinho
enviando proposição, pleiteando a isenção de imposto sôbre vendas e
[compensações] aos triticultores, pelas vendas por eles efetuadas, de trigo de sua
produção. - Circulr nº 30 do Departamento de Policia Civil, Del. José Gabão Santi,
comunicando sua investidura na Direção da Divisão de Trânsito. - Oficio da
Companhia Ipiranga S.A. em agradecimento a oficio dirigido por esta Casa. Manifesto de Diversos Sindicatos de Pôrto Alegre solicitando apoio desta Casa
Legislativa, [perante] ao Ministério da Viação, visando recursos da F[Ilegível] da
Marinha Mercante, para reaparelhamento da mesma, devendo tais recursos serem
concebidas aos estaleiros nacionais e não a empresas de construção navais
estrangeiras. - Circular nº 2/58 da Câmara Municipal de Tapes, comunicando
instalação e
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posse da Mesa daquele Legislativo. - Circular nº 3/58 da Câmara de Vereadores de
Tapes enviando proposição no sentido de que seja oficiado à Câmara Federal
solicitando o rápido trâmite e aprovação do projeto de lei do Sr. Deputado Fernando
Ferrari que substitui o regime jurídico do trabalhador rural. Requerimento do vereador
Mario Ribeiro solicitando cento e oitenta dias de licença, tendo sido aprovado o
pedido, determinou o Senhor Presidente que fosse convocado o respectivo suplente. Requerimento do Senhor Derlindo Brandão de Borba, diarista da Municipalidade,
reivindicando reintegração no cargo de Tesoureiro. - Oficio circular nº 724/58 da
Câmara Municipal de Pôrto Alegre, solicitando manifestação desta Casa em
referencia à encampação da Companhia de Energia Elétrica Rio Grandense. - Ofício
DSI -58/1.685 da C.E.E.E com atenção ao nosso Ofício 47/58. - Ofício DSI-58/1.175
da C.E.E.E em aditamento ao anterior de 19 de agôsto proximo passado, informando
que dentro de vinte dias iniciarão os trabalhos de reforma geral da rêde. - Ofício nº
864 do Presidente do Conselho Nacional de Desportos em agradecimento a nosso
oficio nº 42/58. - Telegrama expedido pela Casa Civil do Senhor Presidente da
República em atenção ao apoio nº 54/58 deste Legislativo. - Círcular nº 3/58 da
Câmara Municipal de Canôas solicitando um exemplar do regimento interno desta
Casa. - Ofício nº 252/58 da Câmara Municipal de Rio Pardo solicitando apoio à
proposição daquele legislativo para que seja oficiado ao Sr. Presidente da República
a respeito da [Ilegível] do salário mínimo. - Ofício circular nº 3/58 da Câmara de

Livramento, solicitando apoio à proposição daquele legislativo no sentido de ser
extinto o sistema de cotas de participação sôbre as multas impostas pelos agentes
fiscais da União. - Ofício nº 1265/58 da Câmara Municipal de Alegrete enviando
indicação, referentes a assuntos relacionados com a Petrobras. - Ofício do Dr. Rui
Sousa
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Paixão Cortês a respeito da I Exposição Nacional de suínos a realizar-se no município
de Estrela dias 15, 16 e 17 vindouro. - Oficio do Senhor Alcides Silva, Secretário
Particular do Dr. Deputado Umberto Jobbi, em atenção a oficio dirigido por este
Legislativo aquele parlamentar. - Circular nº 12/58 da Câmara de Carazinho
solicitando seja encaminhado ao deputado Fernando Ferrari; moção de apoio dos
professores de ensino particular desta cidade, pela apresentação de projeto de lei;
com relação à aposentadoria dos mesmos. - Ofício nº 58-05514 da Comissão a
Marinha Mercante em atenção ao nosso ofício nº 55/58 de 11 de agôsto último. Ofício circular nº 1 do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul,
comunicando eleição e posse de nova Diretoria para o biênio 1958-1960. Requerimento do vereador Nardi de Farias Alvim, solicitando iserção em ata de um
voto de pesar pelo falecimento do Advogado A[Ilegível] Nunes Dornelles, ocorrido dia
10 do corrente. - Ofício nº 26/58 do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando
requerimento do C.T.G “Peleja Branco”, onde reivindicavam doação de um terreno
nesta cidade junto ao que já lhe foi doado. - Ofício nº 18/58 do Poder Executivo
encaminhando projetos de leis que tomaram os nºs 365/58, 365/58 e 366/58 que
tratam da abertura de créditos suplementares e especial. Após a discussão foi
requerida a urgência para a votação, tendo sido aprovado a urgência e os projetos por
unanimidade. - Ofício nº 21/28 do Senhor Prefeito Municipal encaminhando projeto de
lei, que tomou o nº 367/58 que trata da abertura de um crédito especial e redução
orçamentária. Após a discussão foi requerida a urgência para a votação, tendo sido
aprovado a urgência e o projeto por unanimidade. - Ofício nº 22/58 do Senhor Prefeito
Municipal, encaminhando mais projetos de lei, que tomaram os números 368/58 e
369/58, que tratam majoritariamente da extinção de cargos e cria[fl.53]
ção de outro, havendo sido requerido urgência para o primeiro foi o mesmo concluido
e entrando em votação foi aprovado por unanimidade, quanto ao segundo foi
distribuído ao Vereador Clóvis Azambuja, como [parte] [Ilegível] da Proposta
Orçamentária. - Ofício nº 23/58 – do Senhor Prefeito Municipal encaminhando a
Proposta Orçamentária para o exercício de 1959, pelo Senhor Presidente foi
designada uma comissão destinada a faser - [Ilegível] a emitir parecer, que ficou
assim constituída: Vereadores Clovis Azambuja, Nardi de Farias Alvim, Dr. Joao
Carlos Bizarro Teixeira. - Pela Mesa do Legislativo foi apresentada o projeto de lei nº
371/58, que “Abre crédito especial e redus dotações orçamentárias, havendo sido
requerida urgência, foi a mesma concedida e após a discussão foi o projeto aprovado
por unanimidade. - Ofício nº 17/58 do Poder Executivo encaminhando requerimento
de [Ilegível] [Ilegível] a Alfredo [Ilegível] da Conceição. Oficio nº 19/58 do Executivo
Municipal, encaminhanbdo requerimento em que são interessados os seguintes
contribuintes: A[Ilegível] de Melo, [Ilegível] Pereira, [Ilegível] Lima da Silva, Oscar
Mario da Silva, [Antonio] José da Rosa, Serafim Bisarro [Moraes], Reinaldo [Ilegível]
[Gomes], [Marino] Gonçalves [Capitão], José Rodrigues dos Santos e Jaci Almeida
Castro. - Ofício nº 20/58 do Senhor Prefeito encaminahndo requerimento do Sr.
Engmar Portz. - Oficio nº 24/58 do Senhor Prefeito encaminhando os requerimentos
de Maria Otilia da Rosa e Ataide martins de [Ilegível]. Pelo vereador Sidonio Cunha
Reis, foi entregue o requerimento do contribuinte Franklin Constantino Saldanha com
o parecer solicitado. - Ofício nº 25/58 do Executivo Municipal encaminhando materia

que deveria constar da Proposta Orçamentária e que um lapso
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deixou de constar. - Ofício S/Nº de [Nordio] Local da União dos Funcionários
Municipais do Rio Grande do Sul, encaminhando cópia de memorial, enviado ao
Senhor Prefeito Municipal, assinado por [Ilegível] [Ilegível] e servidores municipais, as
quais reivindicam melhores salários em rasão da alta constante dos presos de
primeira necessidade e modificação dos niveis salariais em todo o país. Este
expediente foi também considerado parte integrante do Orçamento que estuda, a
[Ilegível] e Comissão. Passando a ordem do dia, foram discutidos: Requerimento nº
12/58 dos vereadores Osvald Gomes Junqueira, Nardi de Farias Alvim e Clovis
Azambuja, que trata da criação de uma Escola Normal de 2º Grau, o qual, submetida
a votação foi aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 13/58 do vereador Mario
Ribeiro, solicitando 180 dias de licença; que submetido a votação foi aprovado por
unanimidade. - Requerimento nº 25/58 do Vereador Nardi de farias Alvim,
solicitandoum voto de pesar pelo falecimento do Delegao Amaro [Ilegível] Dornelles;
submetido a votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 28/58
encaminhado pelo executivo Municipal em que é interessado o C.T.G “Peleja Branco”.
Submetida a votação foi rejeitada por unanimidade. - Projeto de leis nº 365/58,
365/58, 366/58 e 367/58, que tratam sobre diversos créditos; submetidos a votação
foram os mesmos aprovados por unanimidade. Projeto de lei nº 368/58 que trata da
extinção de diversos cargos; submetido a votação foi aprovado por unanimidade. Projeto nº 371/58 de Legislativo, que trata da abertura de um crédito especial e
redução de verbas orçamentárias; submetido a votação mereceu aprovação unanime.
Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão da qual para
constar foi lavrada esta que
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vai assinada na forma regimental.
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