
Ata nº 1.763
Aos seis dias do mes de agosto de 1957, as 20 horas, reuniu-se 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: Mario Ribeiro, Dr. Adroaldo M. Costa, Roberto Clarimundo Conceição, Dr.
João Carlos Bizarro Teixeira, Clovis Azambuja e Sidonio C. Reis. Aberta a Sessão foi
lida e aprovada a ata anterior com a seguinte emenda. O ver. Nardy de Farias Alvim,
requer fique constado em ata que na sessão passada tinha solicitado um voto de
congratulação as  professoras municipais e  em especial  a  Diretora  da  Instituição
Pública, pela brilhante realização do curso intensivo, realizado nesta cidade nos dias
1º a 10 de julho p.p. Os vereadores Mario Ribeiro e Clovis Azambuja, interromperam
as respectivas licenças reasumindo seus mandatos na data de hoje.  Passando a
seguir  a  leitura do expediente que constou do seguinte –  oficio  do Sr.  Promotor
Público desta cidade comunicando sua posse, - Telegrama do I.B.G.E felicitando pela
passagem de mais um aniversário dêste Município. Oficio do prefeito enviando os
seguintes projetos de  lei  nº  337/57, que “Autoriza  o  Poder  Executivo a  celebrar
convênio com a  Secretaria  de  Estado dos  Negócios  da  Agricultura, Industria e
Comércio”. Projeto de lei nº 338/57 do Prefeito que “Autoriza o Executivo a ceder por
doação, ao Estado um terreno da Municipalidade”. Pro-
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jeto de lei nº 339/57, do Prefeito que “Autoriza o Executivo a ceder por doação, ao
Estado um terreno  da  Municipalidade. Projeto  de  lei  nº  340/57 do  Prefeito  que
“Autoriza o Executivo a ceder, por doação ao Estado um terreno da municipalidade.
Projeto de lei nº 341/57 do Prefeito que “Autoriza o Poder Executivo a abrigar(?) um
caminhao, autoriza a aquisição de um caminhão, abre crédito especial, aponta como
recurso arrecadação a maior e  autoriza a consignação de verba, em orçamentos
futuros, para liquidificação do custo do veículo a ser adquirido”. Requerimento nº
26/57, do ver. Sidônio Cunha Reis, que requer urgentes reparos na estrada que vai ao
Comerciante Patrício na Beira do Rio, até o morro Barreiro – aprovado- Requerimento
nº 27/57, do ver. Nardy de Farias Alvim, que “Requer providencias no sentido de que
seja iniciado a construção da Escola Isolada ou Grupo Escolar da Costa de Santa
Cruz – aprovado – Requerimento nº 28/57, do ver. Clovis Azambuja, que requer sejam
feitos reparos nas seguintes estradas. Fazenda Lengler, Serro do Gomes nas Amoras
e também seja construída uma ponte sobre o arroio que atravessa a estrada de
Paverama –aprovado- Requerimento nº 29/ do ver. Clovis Azambuja que requer seja
feita o prolongamento da rua sete de setembro até o porto de Schenck, bem como
uma avenida ligando dita rua à avenida Jacob Arnt –aprovado- Requerimento nº 30/57
do ver. Mario Ribeiro, que requer informações sôbre 
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as matrículas gratuitas distribuidas no corrente ano – aprovado- requerimento nº 31/57
do ver. Mário Ribeiro que requer informações sôbre a receita e despesa da uzina no
corrente ano e quais os motivos das transferências dos torneiros Cláudio Ferreira dos
Santos e  Cícero Faria  dos Santos,  de  Bom Retiro  para  Paverama –  aprovado-
Passando a ordem do Dia foram discutidos os seguintes projetos de lei – nº 331/57
do Prefeito que “Altera a lei nº 370 de 2 de novembro de 1956 com parecer do ver. Dr.
João Carlos Bizarro Teixeira, que foi aprovado por 6 votos contra 1, pois o ver. Mario
Ribeiro votou contra, dizendo que, se os funcionários municipais não recebem seus
vencimentos como se justifica conceder gratificações – Projeto de lei nº 336/57 do
Prefeito que “Concede gratificação ao Diretor da Fazenda, abre crédito especial e
aponta como recurso parte do saldo disponível do exercício de 1956, com parecer
favorável do ver. Nardy de Farias Alvim. Foi aprovado por 6 votos contra 1 porque o
ver. Mario Ribeiro fez a mesma sustentação de voto do projeto anterior – O ver. Dr.



Adroaldo M. da Costa, requer a urgência na votação dos projetos de lei do Prefeito
aprovado por unanimidade o pedido de 
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urgência – São os seguintes os projetos: Projeto de lei  nº337/57, que “Autoriza o
Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Estado dos Negócios da
Agricultura, Indústria e Comércio – aprovado- por unanimidade – Projeto de lei  nº
338/57 do Prefeito  que “Autoriza o Executivo a  ceder por  doação ao Estado um
terreno da Municipalidade – aprovado por unanimidade . Projeto de lei nº 339/57, do
Prefeito que “Autoriza o  Executivo a ceder por  doação ao Estado um terreno da
Municipalidade – aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 340/57, do Prefeito que
“Autoriza  o  Poder  Executivo  a  ceder  por  doação  ao  Estado  um  terreno  da
Municipalidade – aprovado por unanimidade: - Em explicações pessoais fala o ver.
Mario Ribeiro que requer informações de quais as providências tomadas no sentido
do pagamento da funcionária Irene Rosa Souza – O ver. Nardy Alvim, fala sôbre a
construção de uma estrada no Distrito de Bom Retiro do Sul, pedindo fosse reparada.
O ver. Dr. Adroaldo M. Costa, requer um voto de louvor ao Sr. Marcio Meneghetti,
pela sua aprovação, sôbre a construção do SJLO Nesta cidade. – aprovado – o ver.
Dr. Libório Fregapani requer que seja também consignado em ata um voto de louvor
ao ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, por ser êle o idealizador dessa construção –
aprovado- Na-
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da mais havendo a tratar o sr. Presidente encerrou a Sessão da qual para constar foi
lavrada esta ata que vai assinada na forma regimental
Libório Fregapani
Sidônio Cunha Reis
Clovis Azambuja
Nardy de Farias Alvim
Mario Ribeiro
Roberto C. Conceição
[Ilegível]
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