
Ata nº 1.790
Aos cinco dias do mês de agôsto do ano de mil novecentos e cinquenta e oito, às
vinte horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari. A sessão foi presidida pelo
vereador Liborio Fregapani e secretariada pelo vereador Osvaldo Gomes Junqueira,
estando presentes ainda  mais  os  seguintes vereadores: Nardi  de  Farias  Alvim,
Roberto Clarimundo da  Conceição e  Dr.  João  Carlos  Bizarro Teixeira.  Aberta a
sessão foi lida e aprovada a ata anterior. Passou-se a seguir a leitura do expediente
que constam do seguinte: Projeto de lei nº 363/58 da autoria do vereador Nardi de
Farias Alvim que, “Determina a Construção de calçadas nas ruas da cidade”. Após a
discussão foi requerida a urgência para votação, tendo ainda aprovado a urgência e o
projeto por unanimidade. - Oficio da Câmara de Jaguarão comunicando instalação e
posse  da  Mesa  daquele  Legislativo.  -  Requerimento do  vereador  Dr.  Adroaldo
Mesquita da  Costa,  comunicando  para  fim  de  direito,  que  convidado, assumir  a
Secretaria de Educação e Cultura do nosso Estado; por maioria foi  concedida a
licença,  enquanto estiver  servindo  aquela  secretaria.  -  Telegrama do  Conselho
Nacional de Estatísticas do I.B.G.E cumprimentando os membros do Legislativo 
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pelo transcurso do aniversário da elevação de Taquari a cidade, dia 4 de julho último.
- Ofício da Câmara de Cruz Alta, comunicando eleição e posse da Mesa. - Ofício as
circulares 3 e 4/58 da Câmara de Cruz Alta, enviando preposição, respectivamente a
respeito  da “Companhia de  Energia Elétrica Rio  Grandense S.A.”  e  “Associação
Brasileira de Criadores de [Ilegível]” de Estrêla. - Ofício da Câmara de Rolante em
resposta ao nosso e para a circular 1/58. - Ofício nº 38/58 da Câmara de São Borja,
enviando posição a respeito de imunidades à Vereadores, tendo sido rejeitada por
maioria de votos.  -  Ofício circular nº 1/58 da Câmara de Panambi, comunicando
eleição e posse de Mesa. - Ofício Circular nº 2/58 da Câmara de Canôas enviando
proposição a respeito do caso de “Importação de Máquinas Rodoviárias”. - Ofício DSI
-58/850 – do Diretor das Licenças Industriais da C.E.E.E em [aditamento] ao ofício nº
D.S.I – 58/544 em atenção ao nosso ofício 18/58 de abril último. - Ofício exemplar nº
3/58  da  Câmara  de  Caxias  do  Sul,  enviando  indicação  referente  a  serviços
telefônicos. - Ofício nº 16/58 do Senhor Prefeito Municipal encaminhando cópia das
últimas leis  sancionadas que  tomaram os  nºs 437 e  438. -  Ofício do Centro  de
Tradição Gaúchas “Peleja Branco” participando a Casa a inauguração de sua Sede
Social,  dia  9  do  corrente  às  21  horas.  -  Ofício  do  Presidente da  Comunidade
Evangélica de Paverama, fazendo convite para as festas programadas para o “Dia do
Colono”. - Fonograma do Dr. Augusto Menin Reis, comunicando sua posse na chefia
do  Departamento de  Polícia  Civil  do  Estado. -  Requerimento do vereador Mario
Ribeiro, solicitando 30 dias de licença aprovada unanimamente. - Requerimento do
Vereador Osvaldo Gomes Junqueira, no sentido de ser apoiado ao Exmo Sr. Dr.
Presidente da República, Presidente da Comissão da Marinha Mercante, Senador
[Mem] de Sá e Deputado Humberto
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Gobbi, solicitando seja normalisado a falta de transporte para o norte do país, dando
deste modo o escoamento necessário aos produtos estocados nos armazens gerais
de  Pôrto  Alegre,  onerados, ainda  mais,  com a  armazenagem e  outras  avarias,
principalmente a  farinha  de  mandioca,  o  que  viria  beneficiar  profundamente os
produtores; aprovado por unanimidade. Passando a Ordem do Dia foram discutidos:
requerimento de João Ferreira de [Ilegível],  que solicita cancelamento de dívida e
baixa de atafona, com parecer do Vereador Osvaldo Gomes Junqueira, sugerindo
volte  o  mesmo  ao  Executivo  para  as  informações  que  se  fasem  necessárias;
submetido a votação foi  o  parecer aprovado por unanimidade. -  Projeto de lei  nº
362/58 – do veredor Nardi de Farias Alvim que “Dispensa de dívida ativa para com o



município a mansão do finado Waldemar Mario Pereira”. - Submetido a votação o
projeto de lei foi aprovado por unanimidade. - Projeto de lei nº 363/58 do Vereador
Nardi de Farias Alvim que “Determina a construção de calçadas nas ruas da cidade”.
Submetido a votação o projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Em explicações
pessoais disse o vereador Nardi de Farias Alvim, da satisfação da Casa pela felis
escolha do Governo do Estado, condusindo a Secretaria e Educação e Cultura, o
ilustre filho desta terra Dr. Adroaldo Mesquita da Costa. Nada mais havendo a tratar, o
sr. Presidente encerrou a sessão da qual para constar foi lavrada esta ata que vai
assinada na forma regimental.
Liborio Fregapani
Osvaldo Gomes Junqueira
Sidonio Cunha Reis
João Carlos Bizarro Teixeira
Roberto Clarimundo Conceição
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