Ata nº 1817
Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e cincoenta e
nove, às vinte e uma horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari. A sessão foi
presidida pelo Vereador Dr. Libório Fregapani e secretariada pelo vereador Senhor
Osvaldo Gomes Junqueira, estando presentes mais os Senhores Vereadores, Nardy
de Farias Alvim, Clóvis Azambuja, Roberto C. Conceição, Doralino de Oliveira
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Reis e Sidonio da Cunha Reis. Aberta a Sessão foi lida e aprovada a ata anterior, com
a emenda seguinte: O Vereador Doralino de Oliveira Reis antes de iniciar a Sessão
anterior retirou-se por motivo de doença em pessoa de sua família. Não havendo
matéria em expediente passou-se a Ordem do dia, ocasião em que foi aprovado por
unanimidade o parecer do Vereador Doralino de Oliveira Reis, no projeto de lei nº
393/59 de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial e reduz dotações
orçamentárias, Pelo Senhor Presidente, foi o presente expediente encaminhado ao
Senhor Prefeito Municipal, para os fins nêle solicitados. Pelo Vereador Senhor Nardy
de Farias Alvim foi apresentada emenda ao projeto de Orçamento para o exercício
vindouro do seguinte teôr: Orça-se na Receita, no elenco tributário o seguinte tributo:
Contribuição de Melhoria Cr$5.000.000,00 – Fixa-se na Despesa a seguinte dotação
orçamentária: - 8.824 – Verba para atender despesas com obras públicas de que trata
o tributo denominado “Contribuição de Melhoria Cr$ 5.000.000,00, Pelo Vereador
autor da emenda foi solicitado urgência para a votação a qual foi aprovada, por
unanimidade e a emenda por maioria. Pelo Vereador Senhor Nardy de Farias Alvim,
foi apresentado a consideração da Casa as seguintes emendas à lei de orçamento
para 1960: 1º Ficam acrecidas de Cr$ 5.000,00 as seguintes dotações: 8.48.4 – b)
Hospital de Caridade São João – Paverama; - 8.98.4 – f) Contribuição ao Aprendizado
Agrícola “Presidente Dutra” - 8.98.4 – Contribuição aos Azilos Pella e Bethania
5.000,00 .
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8.98.4 – Idem ao Ginasio “Nossa Senhora da Conceição” - 2º – São criadas as
seguintes verbas anuais: 8.98.4 – Contribuição ao Amparo São José. Cr$ 5.000,00.
8.98.4 – Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Cr$
5.000,00 – 3º Para atender as despesas decorrentes das emendas supra são
reduzidas as seguintes verbas: 8.78.4 – Verba para atender compromissos de
exercicios anteriores. Cr$ 30.000,00 – 8.99.4 – Despesas imprevistas Cr$ 5.000,00.
Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a sessão, sendo
convocada outra para o proximo dia 28 do corrente, as 8 horas, da qual para constar
foi lavrada esta ata que vai assinada na forma regimental.
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