Ata nº 1815
Aos doze dias do mês de novembro de mil novecentos e cincoenta e nove, as
quatorse e trinta horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari, em sessão
extraordinia. A sessão foi presidida pelo vereador Dr. Libório Fregapani e secretariada
pelo vereador Sr. Osvaldo Gomes Junqueira, estando presentes ainda mais os
senhores vereadores, Nardy de Farias Alvim, Doralino de Oliveira Reis, Roberto C.
Conceição, Dr. João Carlos Bizarro Teixeira e Clóvis Azambuja. Aberta a Sessão foi
lida e aprovada a ata anterior. Não havendo matéria em expediente passaram a
Ordem do Dia, ocasião em que foram discutidos os seguintes projetos de lei: Projeto
de lei nº 398/58, que “É o Executivo autorizado a adquirir um imóvel abre crédito
especial e reduz dotação orçamentária”. O vereador sr. Osvaldo Gomes Junqueira,
teceu consideração em torno desse projeto, falando em nome dos colegas que
estiveram no local em entendimento – com o proprietário Sr. Lula Faleiro Sua
Senhoria opinou pela aprovação do mesmo, conforme proposta apresentada pelo
senhor Prefeito Municipal, e ementa apresentada pela Mêsa da Câmara, no art. 1º do
referido projeto, no seguinte teôr: “É o poder Executivo autorizado a fazer doação do
terreno com referencia no Estado ao Estado do Rio Grande do Sul, para a construção
da Cadeia Civil, convertendo ao município si não for a construção iniciada dentro de
dois anos da data da doação, posto em votação foi aprovado por unanimidade.
Projeto de lei nº 392/59, que “Abre crédito e reduz dotação orçamentária”. Posto em
votação foi o projeto aprovado por unanimidade. - Projeto de lei nº 393/59, que “Abre
crédito e reduz dotação orçamentária”. Posto em votação o parecer emitido pelo
vereador Senhor Doralino de Oliveira Reis, foi o
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mesmo aprovado. Projeto de lei nº 394/58, que “Concede ajuda de custo ao
funcionário contratado Olmerindo Lopes da Silva, abre crédito especial e reduz
dotação orçamentária – O parecer emitido pelo vereador Sr. Nardy de Farias Alvim,
posto em votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento dos interessados
Antonio Venancio da Silva e Vva. João Ricardo Macena que foram distribuidos
repetivamente para os senhores vereadores Nardy de Farias Alvim e Doralino de
Oliveira Reis, para emitirim parecer, posto em votação foram os mesmo aprovados
por unanimidade. Nada mais havendo a constar, digo, 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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