
Ata nº 1.782
Aos nove dias do mes de abril de 1958, 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, Dr. João Carlos
Bizarro Teixeira e Clóvis Azambuja. Aberta a sessão foi lida e aprovada a ata anterior
com as seguintes emendas: 1º Onde se lê novas diretorias – lê-se “mesas diretoras” –
2º Foi o ver. Nardy Alvim, quem fez a sugestão aprovada sôbre o requerimento de
Virginia Brito e não o ver. Osvaldo Gomes Junqueira. Passou-se a seguir a leitura do
expediente que constou do seguinte: Oficio do sr. Dr. João Didonet Neto em resposta
ao oficio desta Câmara de 7 de fevereiro ultimo – Oficio do Jornal “O Telegrafista”
solicitando que a Câmara mande publicar uma nota na edição especial desse jornal
no dia 24 de maio próximo – arquivado- Oficio do sr. Dr. Arnaldo S. Schilling enviando
cópia de correspondência trocada com o sr. Prefeito Municipal sôbre as possibilidades
em conseguir da Prefeitura Municipal, terrenos 
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para  construção  de  indústrias. Foi  recebida com entusiasmo pelos vereadores e
imediatamente respondeu-se o seguinte telegrama. – Dr. Arnaldo S. Schilling Galeria
Municipal Torreão nº 1. Palegre – Somente ontem recebeu esta Câmara sua carta de
15 de março ultimo req. E em sessão hoje realizada foi encarada com grande simpatia
e  entusiasmo  missiva  –  ilustre  conterrâneo  vindo  encontro  anseios  população
Taquariense req. de imediato será V. S. procurado pessoalmente comissão poderes
locais pt. Saudações Dr. Libório Fregapani – Presidente. Ofício do Sr. Dr. Arnaldo S.
Schilling. – Oficio nº 2/58 do sr. Prefeito municipal enviando o projeto de lei nº 357/58,
que “Prorroga o prazo para a cobrança de impostos e taxas sem multa” – o ver. Clovis
Azambuja requer urgência de votação – foi aprovada a urgencia e o projeto de lei foi
aprovado por unanimidade. – o ver. Nardy Alvim, requer seja oficiado ao sr. prefeito
Municipal no sentido de nomear uma professôra para a escola Evaristo da Veiga – na
Pedreira  dos  Bragas,  que  funcionou  29  anos  naquele  local  e  agora  com  a
aposentadoria da professôra acha-se fechada – aprovada – O ver. Clovis Azambuja,
requer seja oficiado ao sr. Secretária de Educação para que seja nomeada uma
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professôra para o Grupo Escolar do Morro do Carapuça – aprovado – O ver. Nardy
Alvim, requer se oficie ao sr. Prefeito para que mande colocar lâmpadas na rêde de
iluminação pública da cidade que há várias lâmpadas quebradas – aprovado. O ver.
Dr. João Carlos Bizarro Teixeira requer o seguinte: 1º Faz uma solicitação de que a
Câmara se manifeste no sentido do sr. Prefeito mandar construir uma coberta sôbre a
britadeira que se acha abandonada, ou então se não está em serviço seja recolhida
ao  deposito  para  não  ficar  sob  a  chuva e  sol  se  estragando –  aprovado –  2º
solicitando a quem de direito mande fechar a valeta na praça da bandeira que é um
perigo  para  as  crianças  –  aprovado.  3º  oficiar  a  quem  de  direito  –  sôbre  o
requerimento do Grupo escolar dos Coqueiros, que se acha abandonando a muito
tempo e o material está desaparecendo – o ver. Nardy Alvim, diz que o estado já
tomou providências neste sentido e que o material lá existente será transferido para o
Grupo escolar da Beira do Rio ou para o do Passo de Santa Cruz – 4º Requer fique
constado que o requerimento  do ver.  Clovis Azambuja, sôbre a  reforma da rêde
elétrica, foi por êle secundado não constando em ata – O ver. Roberto Conceição
requer seja oficiado ao sr. Prefeito para que sejam feitos reparos 
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num bueiro existente perto do moinho do sr. Osvaldo Köch – aprovado – O ver. Nardy
Alvim, requer seja oficiado ao sr. Delegado de polícia para que seja nomeado um
guarda de trânsito para a cidade para melhor policiar  sôbre irregularidades que vem



se verificando – aprovado – Passou-se a seguir a discussão do Código de Posturas a
partir do artigo 370 até  o artigo nº 475. Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente
encerrou a sessão convocando outra para o dia 15 da qual para constar foi lavrada
esta ata que vai assinada na forma regimental.
Libório Fregapani
Nardy Farias Alvim
João Carlos Bizarro Teixeira da Silva
Roberto Clarimundo Conceição
Sidônio Cunha Reis
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