Ata nº 1.771
Aos cinco dias do mes de novembro 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. Nardy de Farias Alvim estando presente os senhores
vereadores: Mario
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Ribeiro, Dr. Adroaldo Mesquita, Dr. João Teixeira, Roberto Clarimundo Conceição,
Clovis Azambuja e Sidonio Cunha Reis. Aberta a Sessão foi lida e aprovada a ata
anterior com as seguintes emendas, acrescentar que o requerimento do ver. Dr. João
Teixeira sôbre o curso da estrada Taquari-Paverama, foi aprovado – e também que o
requerimento do ver. Dr. João Teixeira, refere-se ao prolongamento da rua Lautert
Filho em vez da curva adjacente a residência do Sr. Sebastião Lopes Martins,
cortando assim os terrenos de propriedade do sr. Carlos Kern Filho. Passou-se a
seguir a leitura do expediente que constou do seguinte: Oficio do Banco do Rio
Grande do Sul em resposta ao ofício nº 95/57 desta Câmara, sôbre aumento da verba
destinada a este Município, para operações pela Carteira de Crédito Agrícola. O ver.
Nardy de Farias Alvim, requer seja consignado em ata um voto de pezar pelo
falecimento do Sr. Walter Theodoro Sengler, e que seja oficiado a família enlutada e a
Varig aprovado. O ver. Nardy de Farias Alvim, apresenta uma indicação para que seja
oficiado ao Sr. Euclides Triches, no sentido de serem incluídas as vilas de Bom Retiro
do Sul e Paverama, no plano de perfuração de poços artesianos do Estado –
aprovado- Telegrama do ver. Dr. Adroaldo M. Costa pedindo escusas por não poder
comparecer à sessão que se realizou no dia 28 do corrente. O sr.
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Presidente fala sôbre o projeto de lei sôbre a desapropriação de um terreno e sua
doação ao estado para a construção de Armazém e Silos nesta cidade – disendo que
por lapso do sr. Prefeito e também da Câmara de Vereadores no referido projeto não
estabelecia a urgencia na construção. O ver. Dr. Adroaldo M. Costa, pedindo a
palavra requer fique êste projeto de lei dizendo votar contra porque a situação
financeira do Município não permite doação dessa natureza e faz longa exposição em
justificação a seu voto, prometendo fazê-lo por escrito. A Câmara aprovou por
unanimidade em adendo ao projeto de lei que desapropriou um terreno para a
construção de Silo. Passando a ordem do dia foi discutido o requerimento de Agripino
Mercio Pereira, que requer dispensa de multa, com parecer do ver. Nardy Alvim, que
solicita informações – aprovado – o parecer do ver. Nardy. O mesmo vereador,
apresentou parecer sôbre a minuta de contrato com a firma Folmer Bauer mas foi
adiada a votação em virtude do ver. relator não estar presente. Projetos sôbre
orçamento foram discutidos aguardando o parecer da comissão. O ver. Dr. Adroaldo
M. Costa, solicita da prefeitura uma cópia do contrato desta Prefeitura com o Banco
do Rio Grande do Sul referente ao em[fl.23]
prestimo que realizou em 1939, aprovado. Em explicações pessoais fala o ver. Nardy
Alvim que requer um voto de pezar pelo falecimento do professor Pedro Tochetti
aprovado. Fala também sôbre o pagamento de ajuda de custo dos vereadores do
interior e sôbre os vencimentos dos funcionários dêste legislativo, requerendo seja
oficiado ao Sr. Prefeito a fim de que realize os referidos pagamentos que se acham
em atrazo – aprovado – Fala ainda sôbre a Estrada Paverama. Taquari, e requer que
o sr. Prefeito mande iniciar as construções começando de Paverama para cá – O ver.
Mario Ribeiro se abstem de votar assim como o ver. Clovis Azambuja que diz
desconhecer as razões que levavam o sr. Prefeito a fim de que solicite a à Secretaria
de Obras Públicas para que seja elaborado o levantamento topográfico e
planiltiamétrico do Município – aprovado – O ver. Mario Ribeiro fala sôbre o

requerimento da Sociedade Boret Ltda. De Bom Retiro do Sul e diz que tornará
providências uma vez que pediu informação ao sr. Prefeito sôbre o despacho dado ao
referido requerimento não tendo recebido nenhuma informação até a presente data e
diz que o sr. Prefeito quis jogá-lo contra a pessoa do gerente dessa firma e que
conseguiu
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porque esse senhor o responsabilizou pela regeição do requerimento. O ver. Sidonio
Reis. “requer que a Prefeitura se manifeste no sentido de sugerir ao Posto de Higiêne
Local para que mande proceder a vacinação contra varíola em Beira do Rio –
aprovado. O ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira requer seja oficiado ao sr. Prefeito
Municipal. Sugerindo seja criado uma lei que isenta ao imposto predial a casa
comercial que colocou um anúncio luminoso na fachada – aprovada a sugestão. Nada
mais havendo a tratar o sr. Presidente encerrou a Sessão convocando outra para o
dia 18 da qual para constar foi lavrada esta ata que vai assinada na forma regimental.
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