Ata nº 1825
Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e cincoenta e
nove, às quatorse (14) horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari. A Sessão foi
presidida pelo Vereador Dr. Libório Fregapani e secretariada pelo Vereador Sr.
Osvaldo Gomes Junqueira, estando presentes mais os senhores Vereadores, Nardi
de farias Alvim, Doralino de Oliveira Reis, Roberto C. Conceição, Dr. João Carlos
Bizarro Teixeira e Clovis Azambuja, Aberta a Sessão foi lida e aprovada a ata
anterior. O Senhor Presidente anunciou a Casa a presença so suplente de Vereador
Sr. Walter [Ilegível] Schilling, que convocado iria assumir uma ca[fl.94]
deira. Após justar compromisso Regimental, o novo Vereador tomou assento na
bancada do Partido Social Democrático. Passou-se a seguir a leitura do Expediente,
que constou do seguinte: ofício nº 55/59 do Senhor prefeito Municipal, comunicando
que a lei do Orçamento para 1960, tomou o nº 476, - Oficio nº 56/59 do Poder
Executivo encaminhando copia da lei [Ilegível] que tomaram os numeros 474 e 475. Oficio nº 57/59 o Senhor Prefeito Municipal encaminhando o requerimento de Pedro
[Ilegível] da Costa, com as informações solicitadas por esta Casa. - oficio nº 58/59 do
Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia da lei [Ilegível] que tomaram os
números 477 e 478. - Oficio nº 59/59 do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando
requerimento em que é interessado José Otamar [Ilegível] da Silva, o qual foi
aprovado por unanimidade. - Oficio nº 60/59 do Senhor Prefeito Municipal,
encaminhando projetos de lei que tomaram os numeros 411, 412 e 413/59,
respectivamente com as seguintes ementas: “ Abre crédito especial, redus e cancela
dotação orçamentária.”., “Abre crédito suplementar, redus e cancela dotação
orçamentarias e indica como recurso parte do saldo disponivel em caixa do exercício
de 1958”, e “Abre crédito especial e aponta como recurso parte do saldo disponivel
em caixa do execício de 1958”. Pelos Senhores vereadores Nardi de Farias Alvim e
Clovis Asambuja, foi requerido urgencia para votação dos projetos, havendo sido
aprovada a urgencia foram os projetos aprovados por unanimidade. Pelos Senhores
Vereadores, Nardi de farias Alvim, Clovis Asambujaa, Doralino de OliveiraReis,
Roberto C. Conceição, Osvaldo Gomes Junqueira e Walter Augusto Schilling, foi
apresentado projeto de lei que tomou o numero 414/59 que, autorisa o Poder
Executivo a faser doação de terreno de propriedade do Munici[fl.94v]
pio, localisado na cidade de Bom Retiro do Sul, a Mitra da Arquidiocese de Poro
Alegre, a fim de que no mesmo seja edificada a Igreja Matris da cidade de Bom retiro
do Sul. Pelo Vereador Senhor Nardi de Farias Alvim, foi requerida urgencia para
votação, havendo sido aprovada a urgencia foi o projeto posto em votação e
aprovado por unanimidade. Pelos vereadores Senhores Nardi de Farias Alvim, Clovis
Asambuja, Doralino Oliveira Reis, Dr. João Carlos Bisarro Teixeira, Roberto C.
Conecição, Walter A. Schilling e Osvaldo Gomes Junqueira, foi apresentado o projeto
de Resolução nº 415/59 que, “Altera o inciso III do artigo 112 da lei Orgânica
Municipal. Foi apresentado ainda pelos Vereadores Dr. João Carlos Bisarro Teixeira,
Roberto C. Conceição, Walter Augusto Schilling, Nradi de Faris Alvim, Doralino Olieira
Reis, Osvaldo Gomes Junqueira e Clovis Asambuja o projeto de lei nº 416/59 que
“Altera o artigo 1º da lei nº 46, de 28-12-48, transforma o artigo 3º em parágrafo único
dp artigo 2º e altera sem violação”. Aprovado por unanimidade, após a aprovação do
pedido de urgencia. Passando a Ordem do Dia, foram discutidos os seguintes projetos
de lei nº 393/59, “Abre crédito especial e redusdotação orçamentaria”. - Aprovado por
unanimidade – Projeto de lei nº 404/59, “ Altera a [ilegivel]lução do artigo 65º, da Lei
Orgânica Municipal de 12 de junho de 1952, introdusindo os diseres “De Economia
Mista” após a palavra industrial” - Aprovado por unanimidade. Entraram também em

votação os requerimentos em que são interessados os contribuintes Pedro carlos da
Costa e Pedro José Cardoso, os quais foram aprovados na conformidade dos
pareceres emitidos por seus relatores, Senhores Vereadores Osvaldo Gomes
Junqueira e doralino de Oliveira Reis, respectivamente, Foi aprovado por unanimidade
o parecer favoravel emitido pelo Senhor Vereador Dora[fl.95]
lino de Oliveira Reis, nos balancetes relativos a primeiro [Ilegível do [ilegível]
exercicio, apresentado pelo Poder executivo. Nada mais havendo a tratar, pelo
Senhor Presidente foi encerrada a Sessão , sendo convocada outra para o dia 28 do
corrente às vinte horas, da qual para constar foi lavrada esta ata que vai assinada na
forma regimental.
<Dr. Liborio> Libório Fregapani
<Osvaldo> Osvaldo Gomes Junqueira
<Nardy> Nardy de F. Alvim
<Walter> Walter Augusto Schilling
<Doralino>
<Dr. João> João Carlos Bizarro Teixeira
<Roberto>
<Clovis> Clovis Azambuja
[fl.95v]

