Ata nº 1816
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano mil novecentos e cincoenta e
nove, as vinte 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, Roberto C. Conceição e Clóvis
Azambuja. Aberta a
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Sessão foi lida e aprovada a ata anterior. Passou-se a seguir a leitura do Expediente
que constou do seguinte: ofício nº 45/59 do Senhor Prefeito Municipal, enviando
projeto de lei que, considera de utilidade pública os Asilos “Pela” e “Bethania”. Pelo
Vereador Senhor Nardy de Farias Alvim, foi requerido urgência para votação, sendo o
referido projeto aprovado por unanimidade, após ter sido aprovado também por
unanimidade o pedido de urgência. Ofício nº 47/59 do Senhor Prefeito Municipal,
devolvendo os projetos de lei nºs 393/ e 394/59, com as informações solicitadas por
esta Casa. Ofício nº 48/59 do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando os projetos de
lei acompanhados das exposições nºs 18,19 e 20/59, que tratam respectivamente, da
prorrogação do prazo de vencimentos de emprestimos contraídos por antecipação da
receita, abre crédito suplementar e reduz dotação orçamentária e abre crédito
especial, reduz e cancela dotação orçamentárias. Pelo Vereador Senhor Clovis
Azambuja e Osvaldo Gomes Junqueira, foi requerido urgência para votação dos
aludidos projetos, posto em votação, foram os pedidos de urgência aprovados por
unanimidade, bem assim como os projetos of. nº 49/59 do Senhor Prefeito Municipal,
encaminhando cópia das ultimas leis sancionadas que tomaram os números 464 e
465. Of. nº 50/59 do Senhor Prefeito Municipal, encaminhado um pedido de auxílio
para a construção de um edificio para a Faculdade de Medicina da Santa Casa de
Misericórdia, dirigido pelo Padre Edvino Friedrichs S.J. Pelo Senhor Presidente foi
este expediente distribuido ao Senhor Vereador Nardy de
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Faria Alvim para emitir parecer. Pelo Vereador Senhor Osvado Gomes Junqueira, foi
apresentado projeto de lei, que tomou o número 404/59, que altera a redação do
artigo 65º da lei Orgânica do Município de 12 de junho de 1952, introduzindo os
dizeres: - “De Economia Mista”, após a palavra industrial. Foi o referido projeto
distribuido ao Vereador Senhor Nardy de Farias Alvim, para emitir parecer. Os
Vereadores Nardy de Farias Alvim e Clovis Azambuja, apresentaram projeto, que
tomou o nº 405/59, que altera a denominação de “Taxa de Construção e
Melhoramento de Estradas que passará a denominar-se “Taxa de Conservação de
Rodovias”, e da outras providência, o qual foi aprovado por unanimidade após
aprovado o pedido de urgência feito pelo Vereador Senhor Clóvis Azambuja. Pelos
Vereadores Nardy de Farias Alvim e Clóvis Azambuja foi apresentado o projeto que
tomou o n 406/59 que inclui no elenco tributário do município a “Contribuição de
Melhoria”, o qual foi aprovado por unanimidade após a aprovação do pedido de
urgência feito pelo Vereador Senhor Nardy de Farias Alvim. Passando-se a Ordem do
Dia foi aprovado por unanimidade o projeto de lei, nº 399/59 de autoria do Vereador
Senhor Osvaldo Gomes Junqueira que autoriza o Executivo a isentar do Imposto do
pagamento, digo a isentar do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o
contribuinte pobre com mais de 70 anos de idade e que não esteja amparado por
nenhuma instituição de Previdência Social,
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entidade pública ou autárquica. Foi aprovado por unanimidade o projeto nº 396/59, de
autoria do Poder Executivo, que extingue diversos cargos a partir de 1º de Janeiro de
1960. Foram aprovados por unanimidade os requerimentos que são interessados os

contribuites, Trajano F. dos Reis, Vva. Arno Lindemeyer e Pedro Carlos da Costa este
ultimo, com vistas ao parecer aprovado por unanimidade, do vereador Senhor
Osvaldo Gomes Junqueira. Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi
encerrada a Sessão, sendo convocada outra para o proximo dia 27 do corrente, às 21
horas, da qual para constar foi lavrada esta ata que vai assinada na forma regimental
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