
Ata nº 1730
Aos três dias do mês de julho de 1956, as 20 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de
Taquari. A sessão foi presidida pelo ver. Dr. Liborio Fregapani e secretariada pelo ver.
Osvaldo Gomes Junqueira. Presentes ainda mais os seguintes senhores vereadores –
Dr. Adoraldo Mesquita da Costa, Nardy de Farias Alvim, Roberto C. Conceição e Dr.
João C. B. Teixeira. Aberta a sessão foi lida e aprovada a ata anterior. Passou-se a
leitura do expediente que constou do seguinte: Oficio nº 167/56, da Camara de Cruz
Alta, enviando indicação do ver. Omar Castro de Castro, no sentido de aprovar projeto
de lei  de autoria  do  deputado Dr.  Fernando Ferrari,  que dá caráter  seletivo  aos
exames vestibulares em nossas faculdades. Oficio nº 168/56, da Camara de Porto
Alegre, hipotecando sua solidariedade à batalha pelo aumento de vencimentos do
magistério  estadual –  arqui, digo,  o  que foi  arquivado;  Requerimento nº 36/56 de
Adolfo  Lopes  de  Silveira,  que  requer  compra  de  um terreno  da  Prefeitura  sem
concorrência pública, entrando em votação foi regeitado. Projeto de lei nº 271/56, do
ver. Osvaldo Gomes Junqueira
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que “Institue  feriado Municipal  a  data de 25 de julho”  Tendo o  ver.  Dr.  Adroaldo
Mesquita da Costa se prontificado para estudar mais detidamente a possibilidade e
conveniências de ser instituido tal feriado. Passando-se a ordem do dia, foi discutido
Requerimento nº 34/56, de Deolina Reix Lux que “requer  dispensa do imposto do
cafezinho, com parecer do ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira favorável a aprovação
– aprovado o requerimento por unanimidade. Oficio do Prefeito nº 158/56, que envia
planta ao reservatório de água a ser construido nesta cidade. Projeto de lei nº 256/56
que “Majora as tarifas de luz e força aluguel de medidores[?] e taxas de ligação. O
ver. Nardy de Farias Alvim que estava com o projeto para dar parecer apresentou um
substitutivo, digo, para dar parecer, acolhendo sugestões feitas pelo plenário, solicitou
mais informações ao Executivo. Entrando em discussão foi aprovado. Em explicações
pessoais fala o ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, sobre um clube infantilq que esta
instalado no “Imperio onde os meninos se iniciam em bebidas alcoolicas e jogo de
cartas, para que sejam tomadas as providencias que o caso requer. O ver. Nardy de
Farias Alvim com a palavra declara que por diversas vezes, tem feito visitas a este
local, não encontrando nada do que se refere o ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira.
Ficou resolvido fosse oficiado ao Sr. Juiz  de Menores para que tome as medidas
necessá-
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rias. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a sessão da qual para
constar foi lavrada esta ata que vai assinada na forma regimental.
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