
Ata nº 1.735
Aos quinze dias do mês de outubro de 1956, às 20 horas, reuniu-se, em sessão
ordinária, a Câmara Municipal de Taquari, a Sessão foi presidida pelo ver. Dr. Libório
Fregapani e secretariada pelo ver. Nardy de Farias Alvim, estando presentes ainda
mais os seguintes senhores vereadores:  Mário Ribeiro,  Roberto C. Conceição, Dr.
João Carlos Bizarro Teixeira e Clovis Azambuja. Aberta a sessão foi lida e aprovada a
ata anterior, passou-se a leitura do expediente que constou do seguinte: Projeto de lei
n° 279/56, do Prefeito que “Re-
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voga a lei n° 286 de 29 de novembro de 1954 – Projeto de lei n° 280/56 do Prefeitop
que “Extingue dos cargos de escriturário padrão IV, auxiliar de administração padrão
VIII e oficial escrevente padrão X – Projeto de Lei n° 281/56 do Prefeito que “Majora
os vencimentos do Diretor Geral e dos Sub-Prefeitos, extingue gratificação[ções] e
fixa créditos orçamentários” - Projeto de Lei n° 282/56, do Prefeito que extingue 10
cargos de professor padrão I” - Projeto de Lei n° 283/56, do Prefeito, que “Altera a lei
n° 279 de 29 de novembro de 1954 e fixa crédito orçamentário – Projeto de lei n°
284/56, do Prefeito que “Extingue os cargos de Mecânico, padrão X, dois Zeladores,
padrão IV, e onze turmeiros padrão III” - Projeto de lei  n° 285/56, do Prefeito que
“Majora incidencias do Imposto c/ Indústria e Profissões, Imposto de licença, Imposto
s/ Jogos e Diversões, Taxa de Construções e Melhoramentos de Estradas, Taxa de
Expediente e Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos” - Projeto de lei n° 286/56, do
Prefeito que “Orça a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o exercício de
1957” - Requerimento n° 52/56do Sr. Frederico Alberto Brenner que requer dispensa
de 50% de sua divida ativa; - Requerimento n° 53/56 do ver. Mário Ribeiro que requer
informações” - Requerimento n° 54/56 de José Rodrigues dos Santos que “Requer
dispensa de impostos”- Passando a Ordem do Dia foram discutidos: Projeto de lei n°
275/56, do ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira que “Dispõe sobre os arruamentos e
da outras providências” - O ver.
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Roberto  Clarimundo  Conceição  pede  vistas  do  Projeto  o  que  foi  aprovado;
Requerimento n° 24/55, do Sr. Roberto Cãndido da Silva, que “Requer título de posse
de um terreno, com parecer do Ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, que é de opinião
que a Prefeitura, venda o terreno ao requerente, pelo valor do imóvel na época em
que  ocupou  o  terreno.  O  requerimento  foi  aprovado  nas  bases  do  parecer.  Em
explicações pessoais, fala o ver. Nardy de Farias Alvim que faz uma sugestão ao
Poder  Executivo,  no  sentido  de  ser  adotado  para  fornecimento  das  quitações
municipais,  o modelo que exibiu, e no qual  constam todos os dados referentes  a
transferência,  ou  permuta  de  terras,  e  que  seriam  fornecidos  pelo  tabelionato  e
escrivães distritais deste Município, devendo o Município entrar com os formulários e
distribuí-los  aos  cartórios,  solicitando a  valiosissima cooperação do Exmo Sr.  Dr.
Carlos de Pinto, íntegro Juiz de Direito da Comarca. Proposto pelo Ver. Roberto C.
Conceição foi aprovado um voto de pezar pelo falecimento do sr. [Odoardo] Gomes
Junqueira, ficando resolvido se oficiasse a família enlutada. Pelo ver. Dr. João Carlos
Bizarro Teixeira foi proposto oficiar ao sr. Governados do Estado, no sentido de que
em  face  da  intervenção  na  Navegação  Arnt  Ltada,  seja  fixada  a  sede  dessa
Companhia, nesta cidade. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a
sessão, ficando convocada outra para o próximo dia 22, as 20 horas, da qual paras
constar foi lavrada esta ata que vai assinada na forma regimental.
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