Ata n° 1796
Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e cincoenta e oito, às
vinte horas, reuniu-se a Cãmara Municipal de Taquarí. A sessão foi presidida pelo
vereador Dr. Libório Fregapani e secretariada pelo vereador senhor Osvaldo Gomes
Junqueira, estando presente ainda mais os seguintes senhores vereadores: Clovis
Azambuja, Roberto C. Conceição, Dr. João Carlos Bizarro Teixeira e Nardy de Farias
Alvim.
Aberta a Sessão foi lida e aprovada a ata anterior. Passou-se a seguir a leitura do
expediente que constou do seguinte: Oficio 35/58 do Senhor Prefeito Municipal,
enviando projetos de lei que tomaram os n° 375 e 376/58, que tratam respectivamente
da abertura de crédito especial e crédito suplementar, havendo sido requerida
urgência para a votação foi a mesma aprovada e o projeto por unanimidade. Projeto
lei n° 377/58 apresentado por todos os representantes do Legislativo, que concede
abôno especial ao pessoal do obras depois de requerida e aprovada a votação em
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me de urgência foi o projeto aprovado por unanimidade. Oficio n° 34/58 do Senhor
Prefeito Municipal, encaminhando a Casa para apreciação, os balancetes
denominativos e os boletins de receita e despesas dos mêses de janeiro a setembro
do corrente exercício. Ofício circular n° 216 da Câmara de São Luiz Gonzaga,
enviando proposição a respeito do congelamento de prêços. Fonograma do Dr.
Adroaldo Mesquita da Costa – Secretário da Educação e cultura, comunicando a Casa
ter sido aceito o nome da saudosa educacionista Francisca Martins Calçada a Escola
Reunida de Beira do Rio. Telegrama de V. Excia. O Senhor Presidente da República,
cumprimentando pelo Natal e Ano Novo. Oficio 32/58 do Senhor Prefeito Municipal
enviando requerimento da Cia Navegação Arnt que tomou o n° 34/58. Ofício circular
n°1/58 da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, enviando proposição a
respeito de distribuição de sementes e adubos. Oficio do sr. Alcides Silva, Secretário
particular do Deputado Humberto Gobbi em atenção ao oficio n° 57/58 desta Casa.
Oficio s/n° do subchefe do Gabinete Civil da Presidência da República em atenção a
oficio dirigido por este legislativo com relação ao transporte da farinha de mandioca,
destinada ao norte do país. Ofício circular n/ 2/58 da Câmara Municipal de Cachoeira
do Sul, enviando proposição a respeito e da Cofap. - Oficio n° 33/58 do Senhor
Prefeito Municipal enviando copia da ultima lei, sancionada que tomou o n° 449. Oficio n° 31/58 do
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Senhor Prefeito encaminhando copias das ultimas leis sancionadas que tomaram os
n°446, 447 e 448. Passando a ordem do dia, foram discutidos e aprovados por
unanimidade os projetos de lei n° 375 e 376 do Poder Executivo, que tratam
respectivamente da abertura de Credito Especial e credito suplementar. Projeto e lei
n° 377/58 de autoria dos membros da mesa Legislativa, que concede abôno especial
aos diaristas da municipalidade. Requerimento n° 34/58 da Cia e Navegação Arnt
requerendo isenção do pagamento de taxas e multas, depois de discutido foi o mesmo
indeferido por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente
encerrou a Sessão da qual para constar foi lavrada esta ata que vai assinada na
forma regimental.
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