
Ata nº 1.806.
Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de mil novecentos e cincoenta e nove, as
vinte horas, re-
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uniu-se a  Câmara Municipal de  Taquari, em sessão extraordinária. A sessão foi
presidida pelo vereador Dr. Liborio Fregapani e secretariada pelo vereador Sr. Nardy
de Farias Alvim, estando presentes mais ainda os seguintes senhores vereadores
Doralino de Oliveira Reis, Roberto C. Conceição e Clovis Azambuja. Aberta a sessão
foi lida e aprovada a ata anterior. Passou-se a seguir a leitura do expediente que
constou do seguinte: Of. Circular nº 3/59 da Câmara de Caxias do Sul, enviando
proposição aprovada por aquela casa, relativa a um projeto de lei apresentado pelo
deputado Adalmiro Moura, avizando regularizar o pagamento das quotas de retorno
devidas pelo Estado aos Municípios e que se acham atrazados. Of. nº 126/59 do Dr.
Lauscio  Pacheco,  comunicando  haver  assumido  a  presidência  da  Junta  de
Conciliação e Julgamento de São Jeronimo, Triunfo, General Câmara e Taquari. Of.
nº 25/59 do Sr. Prefeito Municipal enviando cópia da última lei sancionada que tomou
o nº 457. Of. nº 26/59 do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando requerimentos em
que são interessados os contribuintes Daniel Lopes da Silva, e Serafina Garcia da
Rosa. Of. nº 27/59 do Poder Executivo encaminhando requerimento do contribuinte
Antonio Jose da Rosa, com as informações solicitadas por esta Casa. Of. nº 28/59 do
Senhor Prefeito, encaminhando projeto de lei  e Exposição Explicativa dando nova
modalida de pagamento da Taxa de Construção e Melhoramento de Estradas, pelo sr.
Presidente  foi  dsitribuido  ao  vereador  Sr.  Clovis  Azambuja  para  emitir  parecer.
Requerimento nº 41/59 do Vereador Roberto C. Conceição, formulajndo apêlo ao sr.
diretor da C.E.E.E, no sentido de ser regularisado o sistema de fornecimento da força
elétrica a esta cidade, em virtude das constantes interrupções posto em votação foi o
mesmo aprovado por  unanimidade. Passando a  ordem do Dia,  foi  aprovada  por
maioria a emenda apresenta-
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da pelos vereadores Srs. Nardy de Farias Alvim e Clovis Azambuja, os projetos nºs
383 e 384/59 da forma seguinte: “Emenda aos Projetos de Leis nºs 383 e 384/59. -
Despesa Aumente-se: Auxiliar de Guarda livros, padrão XXVI, de Cr$ 7200,00 para
Cr$  8.000,00, diferença de  Cr$ 8.800,00 mensais, Cr$  9.600,00 –  Guarda-livros,
padrão XXIX, de Cr$ 7.500,00 para Cr$ 9.000,00 diferença de Cr$ 1.500, mensais Cr$
18.000,00. Tesoureiro padrão XXIX, de Cr$ 7.500,00 para Cr$ 9.000,00, diferença de
Cr$ 1.500,00 mensais. Cr$ 18.000,00 – Contador – Diretor da Fazenda, padrão XXXII,
de  Cr$  8.000,00  para  Cr$  10.000,00  Diferença de  Cr$  2.000,00  mensais,  Cr$
24.000,00 – Diretor de Obras e viação, padrão XXXII, de Cr$  8.000,00 para Cr$
10.000,00, diferença de Cr$ 2.000 mensais, Cr$ 24.000,00 – Diretor do Expediente,
padrao XXXII, de Cr$ 8.000,00  para  Cr$  10.000,00, diferensa de  Cr$  2.000,00
mensais,  Cr$  24.000,00  –  Diretor  Geral  de  Cr$  8.400,00  para  Cr$  10.400,00,
diferença de Cr$  2.000,00 mensais,  Cr$  24.000,00 –  Diferenças de  Gratificação
adicional de 15% e 25% aos funcionários João Eduardo Bizarro, Luiz Noschang r
Osvaldo Pinto  Vilanova. Cr$ 15.600,00. Total  cr$  ..  157.200,00 –  Recursos para
cobertura dos dispendios de que trata este emenda indicamos arrecadação a maior
até o limite de Cr$ 157.200,00 – Sala das Sessões da Câmara Municipal de Taquari
10 de junho de 1959. Ass. Nardy de Farias Alvim – Clovis Azambuja”. Havendo a
seguir o sr. Presidente posto em votação os projetos de leis nºs 383, 384 e 387/59.
respectivamente sob as emendas seguintes: “Altera a lei nº 368, de 9 e outubro de
1956, abre credito suplementar, cancela dotação orçamentária e aponta como recurso
a arrecadação a maior. “Majora os vencimentos do Diretor Geral e dos subprefeitos,
abre credito suplementar e aponta como recurso a arrecadação a maior” e “Extingue e



cria  cargo,  abre  credito  especial  e  cancela  dotação  orçamentária”, que  após  a
discussão foram aprovados por unanimidde. Nada  
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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
Nardy de Farias Alvim
Doralino de Oliveira Reis
Roberto Clarimundo Conceição
Clovis Azambuja 
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