
Ata nº 1.734
Aos dois dias do mês de outubro de 1956, as 20 horas, reuniu-se a Câmara Municipal
de  Taquari,  em  sessão  rodinária.  A  sessão  foi  presiddida  pelo  ver  Dr.  Liborio
Fregapani e secretariada pelo ver Nardy de Farias Alvim, estando presentes mais os
seguintes senhores vereadores: Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, Roberto Clarimundo
Conceição, Clovis Azambuja e Sidônio Cunha Reis. Aberta a sessão foi lida a ata
anterior. O ver Dr Adroaldo Mesquita da Costa, requer seja consignado em ata que o
projeto de lei nº 276/56, que “Autoriza o Executivo a abrir creditos suplementares até
o limite  de Cr$  235.943,70, sob o  simbolo  8.78.4 – Compromissos de Exercicios
anteriores e indic como recurso arrecadaçao a maior, proveniente de quotas devidas
pela União ao municipio”, foi aprovado por unanimidade. Aprovada a ata. Passou-se a
seguir a leitura do expediente que constou do seguinte.  Requerimento nº 49/56 de
Olmiro  Duarte  Pacheco,  que  requer  aposentadoria  Requerimento  nº  51/56,  dos
vereadores Dr Adroaldo Mesquita da Costa e Nardy de Farias Alvim, que requerem
informações do Executivo, sobre as escolas municipais. Passando a ordem do dia
foram referendados pela Câmara os projetos de lei nº 277/56 e 278/56, de autoria do
ver  Nardy  de  Farias  Alvim,  que  dão  denominações  a  ruas  desta  cidade”  -  Em
discussão o projeto de lei nº 265/56 do Prefeito que “Majora as tarifas de luz e força
aluguel  de medidores e taxas de fiscalização”, com parecer do ver Nardy de Farias
Alvim, que apresenta um substitutivo que dá nova redação ao referido projeto, que
passará a ser o seguinte. “Majora
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a tarifa de força”. Artigo 1º É o municipio autorizado a cobrar a seguinte tarifa pelo
serviço de energia elétrica, a partir de 1º de outubro do corrente ano, por KWH de
força 2,00 2º Revogam-se as disposições em contrário, fo aprovado o substitutivo por
unanimidade.  Entrando  em  discussão  o  projeto  de  Código  de  Posturas,  foram
discutidos e aprovados os  artigos  de nº  1 a 29 com parecer  do ver  Dr  Adroaldo
Mesquita  da Costa.  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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