
Ata nº 1808
Aos quatro dias do mês de gôsto do ano de mil novecentos e cincoenta e nove, às
vinte 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 Dr. João Carlos Bizarro
Teixeira, Nardy de Farias Alvim, Sidonio da Cunha Reis e Doralino de Oliveira Reis.
Aberta a sessão foi lida e aprovada a ata anterior. Passou
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-se a  seguir  a  leitura  do  expediente que constou do  seguinte:  Requerimento do
vereador Sr. Roberto C. Conceição, solicitando sessenta dias de licença para tratar de
interesses particulares, havendo sido aprovado o regime de urgencia, foi a licença
concedida. Pelo Sr. Presidente, por se encontrar presente o suplente, Sr. Ely da Rosa
Fazenda, foi o mesmo convidado a prestar compromisso regimental, havendo logo em
seguida  tomado assento  na  bancada  do  Partido  Trabalhista  Brasileiro  onde  foi
cumprimentado pelos colegas presentes. Em continuação, constou do Expediente,
mais o seguinte: Of. 31/59 do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando exposição de
motivos nº 9/59, juntamente com o projeto de lei que “Abre crédito especial e reduz
dotação orçamentária” que tomou o  nº 388/59. Of.  nº 30/59 do Poder Executivo,
encaminhando requerimento em que é interessado o o Sr. Raul Picaz. of. Circ. Nº
4/59 da Câmara Municipal de Esteio, solicitando apoio desta casa no sentido de que
não seja aumentada as contribuições do I.  A.  P.  of  nº 29/59 do Senhor Prefeito
Municipal  encaminhando cópias  das  últims  leis  sancionadas,  que  tomaram  os
numeros 458,  459  e  460.  Of.  nº  168/59  da  Câmara Municipal de  Rio  Grande,
solicitando apoio ao movimento do funcionalismo estadual em favor do aumento de
60%  em  seus  vencimentos.  Of.  Circ.  19/59  da  Câmara  Municipal  de  Casca,
solicitando nosso apoio  à  proposição apresentada por  vereador  daquela Casa a
respeito da Suinicultura Gaucha. Of. Circular da Câmara de Uruguaiana, solicitando
apôio  desta  casa  aos  orizicultores  gauchos dos  prejuizos  causados pela  ultima
enchente, conforme reunião  dos  arrozeiros  em Cachoeira do  Sul.  Telegrama  do
senador Coimbra Bueno, a respeito do projeto de resolução apresentado no Senado
autorizando  remessa  gratuita  do  diário  do  Congresso  Nacional  para  tôdas  as
Câmaras de Vereadores do pais. Of. circ. Da Câmara de Passo Fundo convidando
para uma reunião no dia 25 do corrente, com o fim de 
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tomar medidas conjuntas para prosseguimento das obras da Ferrovia Passo Fundo –
Caí – Porto Alegre. Circular 4/59 da Câmara de Caxias do Sul, solicitando nosso
apoio  no  sentido  de  que  seja  mantido  pelo  Governo  Federal  a  verba  para  a
construção da ferrovia entre Prto Alegre e Passo Fundo. Telegrama do Conselho
Nacional de Estatística do I.B.G.E, cumprimentando pelo transcurso de  mais  um
aniversário de elevação a cidade. Oficio dos  contabilistas, digo, da Federação dos
Contabilistas do Estado do Rio Grande do Sul, versando sobre o interesse debatido
no 1º Congesso dos Contadores Municipais, realizado em Porto Alegre. Circular da
Federação dos Contabilistas do Estado do Rio Grande do Sul, encaminhando uma
fôlha do Diário de Notícias de 9 de julho, na qual foi um ofício da diretoria daquela
federação ao Presidente do 1º Congresso dos Contadores Municipais, reportando-se
a direitos e  interesses dos Profissionais de Contabilidade, legalmente habilitados. Of.
Circ. Da Câmara Municipal de Crissiumal, fazendo um apelo a todas as Câmaras do
Estado, no  sentido de  ser  consignado no  orçamento  de cada município, para  o
exercício de 1960 uma verba de CR$ 10.000,00 como auxílio  aos Asilos Pella e
Bethania, desta cidade, que prestam assistência a crianças e velhas,  numa obra
humanitia  das  mais  saudáveis.  Of.  Circ.  Da  Câmara  Municipal  de  Crissiumal,
enviando proposição para que sejam encaminhados oficio a CACEX. e ao Sr. Ministro



da Fazenda, pleitenado a transferência do fumo destinado à exportação, de terceira
para  quarta  categoria.  Correspondência do  Sr.  Secretário  do  interior  e  justiça
enviando um exemplar impresso do Decreto nº 10.428, de 14 de abril de 1959, que
define as atribuições daquela Secretária. Of. da Câmara Municipal de Rio Grande
solicitando nosso apoio junto aos Exmo. Srs. Ministro do Trabalho e Presidente da
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CAPFESP, sobre o regulamento dos proventos dos aposentados e pensionistas dessa
entidade de assistência social, em virtude de hpa muito terem deixado de acompanhar
os novos níveis do salário mínimo. Oficio do Diretor do Serviço Estadual de Turismo,
enviando um exemplar da Carta Rodoviária do Rio Grande do Sul para 1959. Of.
circular da Câmara de Antônio Prado solicitando que seja secundada a sua resolução,
das sessões da Casa serem abertas e encerradas em nome de Deus, tendo sido
aprovado por maioria Requerimento do Vereador Sidonio da Cunha Reis, solicitando
a Casa seja oficiado ao Sr. Secretário de Agricultura n sentido de ser fornecido aos
agricultures  do  município  feijão  para  semente.  Pela  mesa  do  Legislativo  foi
apresentado o projeto de resolução nº 389/59 que “Abre o crédito especial e reduz
dotações  orçamentárias”.  Pelo  vereador  Dr.  João  Carlos  Bizarro  Teixeira,  foi
solicitado que a casa interferisse junto ao Exmo. Sr. Dr. Governador do Estado, com
vistas ao publicado pela imprensa da capital com referência ao Albergue Noturno
“Dias da Cruz”, entidade de assistência social, que há mais de vinte e sete anos, vêm
independente  de  credo  político  ou  crença  religiosa  abrigando  milhares  de
necessitados, hòra atravessando grave crise financeira, ameaçado de fechar suas
portas por absoluta falta de recursos. Pelo vereador Osvaldo Gomes Junqueira, foi
proposta a Csa que se tomassem medidas sobre verbas da União destinadas as
nossas entidades de assistência social, pela falta de pagamento e mesmo sobre o
que se comenta a respeito de cortes sofridos nas mesmas. Passando a Ordem do
Dia, foi aprovado por unanimidade os quadros  e demonstrativo do Encerramento do
Exercício Financeiro de 1958. Havendo sido requerida urgência para s projetos sob nº
388 e 389/59, foram os mesmos discutidos e aprovados por unanimidade. Foram
discutidos 
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e  aprovados os  pareceres emitidos nos  processos em que são  interessados os
senhores José  Julio  Berwanger,  Daniel  Lopes da  Silva,  Otavio  Diedrich,  Alfredo
Richter, Tristão Garcia da Rosa, Alfredo Rodrigues da Conceição, Ferreira e Irmãos e
Esporte Clube Internacional  de Beira do Rio.  Foram ainda aprovadas as moções
apreentadas pelos  vereadores Sidonio  da  Cunha Reis,  Dr.  João  Carlos  Bizarro
Teixeira  e  Osvaldo  Gomes  Junqueira.  Nada  mais  havendo  a  tratar  o  senhor
Presidente encerrou a  Sessão da qual para constar foi  lavrada esta ata  que vai
assinada na forma regimental.
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