Ata nº 1.760
Aos quatro dias do mês de junho de 1957, as 20 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de
Taquari. A Sessão foi presidida pelo ver. Dr. Libório Fregapani e secretariada pelo ver.
Osvaldo Gomes Junqueira, estando presentes ainda mais os seguintes senhores
vereadores: Nardy de Farias Alvim, Roberto Clarimundo Conceição e Dr. Adroaldo
Mesquita da Costa. Aberta a sessão foi lida e aprovada a ata anterior, passou-se a leitura
do expediente que constou do seguinte: Projeto de lei nº 329/57, do ver. Nardy de Farias
Alvim que “Isenta do imposto de café permanente – Bares e Restaurantes” – Projeto de
lei nº 328/57 do Prefeito que “Prorroga o prazo para cobrança de impostos e taxas sem
multa”- Projeto de lei nº 327/57 do sr. Prefeito que “abre um crédito especial e reduz
dotação orçamentária” Projeto de lei nº 330/57 que “Autoriza o prefeito a doar ao Ginazio
“Nossa Senhora da Conceição” a Encyclopédia e Dicionário Internacional” – de autoria
do ver. Dr. Adroaldo M. da Costa e assinado por todos os vereadores presentes. Oficio
do D.A.E.R, em resposta a solicitação feita por esta Câmara, sôbre repasses na estrada
– Taquari-Montenegro – arquive-se. Oficio do Escritório dos Municípios, comunicando
que tôdas as terças-feiras, quintas-feiras e sábados as 8:15h na Rádio Guaíba poderá
ser ouvido o informativo do Escritório dos Municípios; - Ofício da Câmara de Lagoa
Vermelha, sôbre a lei Cadilac, arquive-se em virtude de já ter sido aprovada a referida
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lei. Ofício do General Arthur da Costa e Silva agradecendo votos de louvor e
solidariedade, aprovado pela Câmara, - Oficio do Sr. Euclides Triches agradecendo
homenagem da Câmara, em sessão de 10 de abril passado, com a consignação de um
voto de louvor a sua pessoa. Oficio da Câmara de Santa Maria , sôbre a manutenção do
petroleo no estado. – arquive-se. Passando a ordem do dia, foram discutidos em regime
de urgência os seguintes projetos de lei nº 327/57, “Abre crédito especial e reduz dotação
orçamentária”. Aprovado por unanimidade – Projeto de lei nº 328/57, do Prefeito que
“Prorroga o prazo para cobrança de imposto e taxas sem multa, aprovado por
unanimidade – Projeto de lei nº 329/57, do ver. Nardy de Farias Alvim, assinado pelos
vereadores, Dr. Adroaldo M. da Costa e Roberto C. Conceição que “Isenta do imposto de
café permanente Bares e Restaurantes aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº
330/57, do ver. Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, assinado pelos vereadores presentes,
que “Autoriza o Prefeito a doar ao Ginazio “Nossa Senhora da Conceição a Encyclopedia
e Dicionario Internacional – aprovado por unanimidade – Foi aprovado também uma
indicação do ver. Nardy Alvim, sôbre aberturas de ruas e nossa cidade – Entraram em
votação os requerimentos de pedidos de iscenção de impostos, nº 1/57 de Antonio
Saldanha, que requer isenção do imposto, ficou resolvido se devolver ao Prefeito por ser
de sua competência – Requerimento nº 35/56 de Eusebia Antonia Santos, que requer
dispensa da Divida Ativa –
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aprovado. Requerimento nº 38/56 de Pedro Ferreira Martins, que requer desconto bem
como dispensa de multa – indeferido - Requerimento nº 4/56 de Belcino Duarte Ramos
Pacheco, que requer isenção do impostos – foi aprovado a suspensão de qualquer
execução durante dois anos. Requerimento nº 24/56, de Guilhermina M. da Conceição
que requer dispensa de imposto – solicitar ao Prefeito qual o montante da dívida –
Requerimento nº 10/57 de Henrique Carvalho de Vargas, requer dispensa da dívida ativa
– ficou resolvido enviar ao Sr. Sub-prefeito para que informe si o mesmo se nega a pagar
o imposto trabalhando na estrada e qual a situação atual do mesmo. Requerimento nº
30/56 de Juvenal Henrique da Costa que Requer dispensa no pagamento de impostos,

fica prejudicado o requerimento em virtude do requerido ter falecido – Requerimento nº
32/56 de João Horacio de Medeiros, que “Requer dispensa do imposto – Indeferido –
Requerimento de Alaúde Junqueira – que requer deslotamento de restaurante e dispensa
da dívida ativa – Requerimento nº 5/57 da Soc. União Bom Retirense, que requer isenção
de imposto de cinema – prejudicado em virtude de não pertencer mais à Sociedade o
cinema. O ver. Nardy de Farias Alvim faz a sustentação do projeto de lei de sua autoria,
que isenta a Sociedade escolar José de Anchieta do imposto predial, - depois de varias
discussões, o ver. Nardy Alvim, pede adiamento de votação do referido projeto. O ver.
Osvaldo Gomes Junqueira, requer fique constado em ata
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um voto de agradecimento ao D.P.M. pela remessa de boletins informativos. O ver.
Nardy de Farias Alvim, requer a aprovação de um voto de louvor ao Sr. Chefe de Polícia
do Estado e ao Sr. Emanuel da Costa e Silva pela brilhante realização do Congresso dos
Delegados – que foi aprovado por unanimidade. 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.
Libório Fregapani
Osvaldo Gomes Junqueira
Roberto C. Conceição
Nardy de Farias Alvim
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