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tiTADQ DO 	 •() SUL 

WCTPI 	de 12  de Dezembro de 1948. 

Prorroga o prazo para. ca. 
to do imposto rreial 
brana da mult 	regu 

f:1 • 
Prudencio Franklin dos Reis, 	Prefeito 1uni 

cipal de Taquari, no uso das atribuiçoes que lhe confere o Â'- 

• 	tigo 	2 inciso I. 	da Lei Orgnica do 	Tunicipio, 	decreta: 

Artigo 1: - Fic 	prorrogado até ao dia 15 (quin:e) do corrente 

mas, 	o prazo p'rp. pagamento do iriposto 	predial, 	sm 

a cobrança da multa. 

Artigo 22: - Revogam-se as disoosiçes em contrario. 

GABINETE DO PEFEITO MUNICIPAL DE TAUARÍ, 

em 12 de Dezembro de 1948. 

PREFEITO 



CG.IA,D- ro 	 4JL 

lp do 1 9  de Dezembro de 1948. 

Prorroíy' o pr"zo 
to do 1m.nool:.o n, r (1 7  l. 

Prudncio FankU.n dos ois, Pr' 

• cipal de Taquiri, no uso dos atribuiQoes qus lhe coffors o 

tigo 32 inciso I. do Lei Orgnlca do Municipo, decreta: 

Artigo 12: - Fic prorrogado ate ao dio 15 (quinie) do correnl;o 

o przO prm pornento do iriposto nrod5 'l, 

a cobrna dr multo. 

Artigo 22: - Revogav-se ss disposiç6os cri contrmrio. 

GM3I.ETE DO P1EF2ITO i1U1\TICIPAL D TAQTTA, 

em 12 de Dezembro de 1948. 

PREFEITO 



EPflUftA 
	ANOE QO SUL 

DECRTO N 2, de 16 de Dezembro de 1948. 

Prorrogn o prazo oa'a o pa-
grtmento do imposto ,nredial 
sem a cobranca da multa i'e-
gularnentar. 

Prudncio Frikiin dos Reis, Prefeito Plüni- 

cipal de Taquarf, no uso das atruhuiqes que lhe confre o artigo 

52 inciso tIda Lei 0rgnicn do r.unicipio, decretac 2  

Artigo 1: - Fica prorr ogado por mais(15 ) quinze dias, isto 

até trinta e um 31) do corrente mas, p  prazo para 

pagamento do imposto predia1_ sem a cohrnca regu-

lamentar. 

Artigo2: - Revogam-se as disposioes 	contrario: 

C-ABIIIETE DO PREFEITO DTICIPAL DE TAiIARÍ,ein 

16 de Dezembro de 1948. 

PREFEITO 

r 	 - 



- 1, 	
STAoQ 00 R40 GRANÜE QQ SUL  

PlEFkfl,m* Ut4Ic1pAi. 
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Decretá N° 3 de 31 de julho de 1950. 

Decreta, de luto Oficial, os 

dias; 31 de julho, lO  e 2 de 

1 	 Agástd do corrente a'io. 

O Prefeito Municipal de Taquari, no uso das atribui3eS legais 

que lhe confere a Lei Orgânica do Municipio resolve: 

Considerando que os desartres aviat6rios ocorridos nos dias 

28 e 30 do corrente, roubaram a Vida, à brasileiros ilustres, causan-

do o mais vivos pesar em todo o Rio Grande do Sul; 

Considerando a irreparavel perda que representa o falecimento 

de todos os passageiros e tripulantes dos avises sinistrados, cobrin-

do de luto inumeras famílias brasileiras; 

Decretar: 

Art. Unico - É declarado luto oficial por 3 dias a contar 

desta data. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquari. 

(aos.) Prudencios Franilim dos Reis 

prefeito 



Decreta N° 3 de 31 de julho de 190. 

Decreta, de luto Ofici, os 

dias; 31 de julho, j•e de 

Agóatd do corinntrno 

O Prefeito Municipal de Taquari, no uso das atribuis 

que lhe confere a Lei 0rgnica do Municipio resolve: 

Considerando que os deeartvee aviat6rios ocorridos nos dias 

28 e 30 do corrente, roubaram a Vida, à brasileiros ilustres, causan-

do o mais vivos pesar em todo o Rio Grande do Sul; 

Considerando a irreparavel perda que representa o faiociionto 

de todos os passageiros e tripulantes doe avises sinistrados, colri-

do de luto inumeras familias brasileiras; 

Decretar: 

Art. Unioo - 	declarado luto oficial por 3 dias à contt:r 

desta data. 

Gabinete do PrerCelto Municipal de Taquari. 

(aes.) Prucl.encios_Fran&tlijn do .r1s 

Prefeito 



Decrété N° 4 
 

f )» Decreta feriado Municipal o dia 

3 de outubro do corrente ano. 

O Prefeito Municipal de Taquari, no uso das atribui6es 

legaes que lhe confere a Lei Orgânica do Município, resolve: 

Considerando que no proxitno dia 3 do corrente, se ferirá 

o pleito, que pelo voto de cada cidadao, levará as supremas magis-

traturas da Naqao, seus futuros dirigente; 

Considerando ainda, que o voto 6 um dever cívico de todos 

os brasileiros que primam pela conservaao das instituiçee demo-

cratticas do paiz. 

Decreta: 

Artigo nico - Ê decretado feriado em todo o territ6rio do 

Município o dia 3 de outubro do corrente ano. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquari, 

Em 3 de outubro de 1950. 

(ass.) Prudencio Frankilim dos Reis 

Prefeito 



Decreto N° 5 de 21-12-50 

• 	 Prorroga o orçamento da Re€ 

ceita e Despesa do corren-

te ano, para o exercido de 

1951. 

O Prefeito Municipal de Taquari, no uso das atribui-

çes legaes que flae confere o artigo 39 da Lei Org&nica do Muni 

dipio. 

Considerando que a Lei Orçamentaria do Liunicipio pa-

ra o exercido de 1951, foi enviada pelo poder Legislativo a es-

te Executivo para promuigaçao, f6ra do prazo estipulada em Lei. 

Decreta: 

Art. 1°- n prorrogado para o exercicio de 1951, de 
conformidade com o artigo 39 da Carta Orgnica do Municipio, o 

orçamento da Receita e Despesa, em vigor no corrente exercido 

de 1950. 

Art. 2°. Revogam-se as disposiçes em contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquari 

Em 21 - 12 - 1950. 

(ass.)Prudencio Prankilin dos Reis 

Prefeito 



Mmy,To flh. do ZO do outubpo dz 1952. 

AbXo 0i4ciito 03p0o1a1 o Indica 

Oo= Z0U1'io orrocaclaçao rmior. 
t 	. 

O Prefeito Lunicipaj,do Taquxri, xio u.o doo atribui- 

quo ibe confere o nrt1io 66, momo II, da Lei Ornica 

cio Lunicipio, o do ac6rdo ooiu a autorizato conti&in no ar~ 

da Lei nO 163 do 9 de outubro do 1952: 

DEcR1.: 

t.1-P1ea aberto o rdIta e8pooic1 do CR($. 360,00 

(quatro mil troaontoo e aOaõnta cz'uzeiz"OD) a aor ,  aplicado, 

do acordo com o diapooto rio cr'tigo in da Lei nfl 163,do 9 

de outubro de 19520  = seguinte mretorio: 

DIIIJ fl IUÇ0 PUBLICA 

oratitiçao enu1 da 7.200 9 00 a profeo:Oora Sofia da CoDta 

o ivu, pelo doa onpoiio áa CCodro cio tusica da E300la Io 

zal Regional "Porofra Corujs", a contar do 24 do =J~ 

1952,... .GB(.60,00 

rtB.22-3oPVir do recureo ptira cobertura da dcepooa 

decorrente da abertura do crdito, do que trata o ortfl 10, 

do prOt3Oflto decreto, a arPooadaçao a uier a ao verificar 

no corrente ocrcicto 

Art2-30- ROvocon-0o as diopociç.&es ein contr&rio. 

Cabineto do Profoito binioipai de Taqunri, 0 de ou-

bro do 19524 

(a) Alvaro Parbopt 
ftetoito 



Li 

Ixcreto n7, de 31 de oatubro de 1.952 

Abre cr&dito espccial e indica como 
recurso maior arrecdaqao verificada. 
r 

Li 	 O Prefeito L1tu1cipa1 de Taquari, no uno.q  das atribuiQos que 

lhe corÍere a artigo 66 5, inciso II, da Lol OrgntM cb Tunicipio, e de a-

c8rdo com e. autor1eqo contida no artigo 29 da Lei n155, de 10 ie ag6c-

to de 1.952, 

DECRETA: 

Art9-19- Fica aberto o cr&litc espt'eia! de C7.300,00(eete 

e trezentos cruzeiros) a er aplicado de acordo com o disposto no art9 

2iRI2 da LCi n2155, da 10 de ae;Ssto de '.952, da seguinte forma: 

flespoaas eietuada3 com a edificaçao de um 5V1].hão onde se re 

aizci Pr.mel.ra de Orqu.{deas, nesta cidade, nos dIas 59 6 e 7, 

de seterbro transato, bern como com p.-ê",5.oi confer&dos ie1os poderas Execu-

tivo e Log 1 slativo abA oposito: ;zo se dIsUr:iram. 

G&Ugo 3 9 99.4- Encaros fttvrsoz, O tribuiQ3os, Ã'u1venços e 

C7.3O0,OO. 

9- L$eüvir. do rscuro par* eobrtura dde desposas dó 

corrente da ab'ta do or6clito, de que trrta 	3o 12 do prcse.nte dc- 

ereto, a redao a maior 	f'd 	 16.4-Taxa para Fins E- 

ducativos, no eorzente exeLcio. 

xtigo ;5- :var1-e .s d pois erL contr&rlo 

GatnL't d ?rofeto Municzra: de 	uari, 31 de Outu lt ro cio 
1 952. 

a) Alvaro liaubei't 

Prefeito 



1) E O R E T O N8, de 8 de novembro de 1.952 

Âbze crddito especial e reduz dotaço 

orçementr.ta. 

/ 	\•\ 

Alvaro Hwabert, prefeito municipal de Taquari. 
h. 

Paço saber no ueo das atrib ies)'e me confere o arte 

66, inciso II., da Lei 6rgnica do I'unicipio e de acordo com a 

autarizaço contida no art 2  1,. da Lei n9177, de 31 de outubro 

de 1952. 

D E C R E T~r4:--  

Art 2-1 2-Píca aberto o erdito especial de cinco mil se-

tecentos e cinquenta õruzeiros(CR5.75.0,00) para atender o pa-

gauento de proventos ao funeiõn.riô apocentado, Senhor José 

Ilartins Bizarro referentes aos meses de novembro e dezembro do 
e 

corrente exeroicio. 

Art42-Pica reduzida a segtiinte dotaçao orçaznentria: 

c5digo 8.63.4-Verba para atender o pagamento de energIa e14tri- 

es torneoida pela $ETA. ............ .. . . ..... . . .. .CR$5.750,OO 

ArVI-3t-Servirã de recurso para cobertura do cr4dito de 

que trata o artigo 10., a reãuçao constante da artigo 2. 

Àrt*_4LRevog&m_se as &tspoøiçea em contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de 1!aquari, 8 de novembro 

de 1.952, 

a) Alvaro Baert 



Decreto n° 9 de 8 de novembro de 1952 

Abre crédito especial e apre-

senta como recurso a arreca- 

daçao a maior a se verificar 

no corrente exercicio. 

A1vard Haubert, prefeito Municipal de Taquari. 

Faqo saber, no uso de atribuiç6es que lhe confere a Lei 

0rgica do Municipio e acôrdo com a autorizao contida no 

artigo 2° da Lei n° 174 de 31 de outubro de 1952. 

Decreta: 

Art. 1 0  - Fica aberto o ordito especial para atender 

o pagamento do auxilio concedido a Prova Automobilistica de 

Bom Retiro do Sul, realizada no dia 25 de outubro de corren-

te ano, sob o C6digo - 8.98.4 - Oontribuiao e Auxilio CR. 

600,00. 

Art. 2 0  . Servirá de recurso para a cobertura do ore-

dito de que trata o artigo 1°, a arrecadaqo a maior, a ser 

verificar no corrente exercido. 

Art. 3° - Revogam-se as disposices em contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquari, 8 de no-

vembro de 1952. 

(ass.) Alvaro Aubert 

Prefeito 

1 



Decreto n° 10 de 18 de dezembro de 1952 

Alvaro Haubert, Prefeito Llu.nicipal de Taquari. 

Paco saber no uso das atribuiq6es que me confere o art. 

66, inciso II, da Lei Organica do Mimicipio e de acordo com a au- 

torizao contida no artigo 1 0  da Lei n° 160, de 11 de Agosto de 

1952. 

Decreta: 

Art. 1° - Fica aberto o credito especial para atender a 

despesa seguinte: 

O6digo 8.93.4 - Verba para rernodelaçao do cemit&rio 

localizado en T'CachimbosTt, distrito 

de Paverama......................... CR15.000 , 00 

Art. 2 0  Servira de recurso para cobertura do credito 

de que trata o artigo l a arrecadaço a maior veyificada no cor 

rente exercido. 

Art, 3 0  - Revogam-se as disposies em contrario. 

Gabinete do Prefeito MunÍcipal de Taqu&ri, 18 de de-

zembro de 1952 

(ase.,) Algaro Haubert 

Prefeito 

o 



Decreto nj2  de 28 de abri], do 1953 

Abro cr6dito eapeci1 e reduz dota- 

ções orçanientúrias. 
ç o 

Alvaro ffaubert, prefeito municipal de Taquaz'i, \  no uso 

das atrpuiçea que lhe confere o artigo 66., inciso II da Zei Or-

gnica do Tunicipio e etorizado pela artigo 2 9  da Ii. n i6, de 

25 de abril de 1953. 

DBCRETA 

Art 11-1-Pica aborto o crd1to especial dó CR5..0O0 900 

para atender a soguinto deepeza: 	 .. 

O6digo- 8.93.4-Auxilio as popu1açes do Nordeste Brasileiro, tia-. 

gelados pela seca. 

Art-2-Pica reduzida a seguinte dotao orçasentri.a 

06d1go-8.33-0-a) 60 professores, psdro A. CR$5.000 100 

Artt-3 9-Se~ do recurso para cobertura do erdditb do 

que trata o artigo 1, a reduçao constante do artigo 2. 

• ÂptV4t-Revogczis az dispoaiçSee en oontrrio. / 

Gabinete do Prefeito liunicipal de Taquari,. .28 de abril 

de 1953. 

Alvaroaubert 
prefeito, 



Decreto n° 13, de 19 de dezembro de 1.953. 

\ '( 
	 Abre credito especial e reduz do- 

taçes orçamentari as. 

ardy de Farias Alvim, prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere a 

Lei Orgânica do Municipio e de acrdo com a autorizaçao contida 

no artigo 30  da Lei n° 218, de 10 de setembro de 1953. 

Decreta: 

Art. 1 0  - Fica aberto o crMito especial de CR30,000,00 

para atender a seguinte despesa, proviniente da autorízaq.o consta-

te do artigo 1 0  da Lei no 218, de 10 de Setembro de 1.953: 

C6digo 8.39.4 - Aquisiço de 30 Aqes da Siciedade Cultural Teatro 

S.o Joo desta cidade, a razo de l/QRl.o00,o0 ...... CR3O,0O0,00 

Art. 2 0  - So reduzidos as seguintes dotaqes orçamen- 

tarias: 

C6digo 8.33.2 - iateria1 Escolar......... ............CR$6.700,0O 

8.99.4-a)Petascivioas..................... 11 3.500,00 

8.99.4 - b) Abono farnilira concedia na forma da 

.1 . ti -lo Qr\r 
................... 

CR$30. 000 ,00  

Art. 3 0  - Serviro de recurso para as despesas de que 

trata o artigo 1 0 , as re4uçes constantes do artigo 2 1 . 

Art. 40 - Revogam-se as disposiçes em contr.rio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquari, 19 de de- 

zernbro de 1.953. 

(asa.) Nardy de Farias Alvim 

Prefeito 



Decreto n 9  14, de 10 do março de 1954. 

Abre crédito especial e apresenta 

como recurso operação de crédito. 

\ 1 

1 

Nardy de Farias Alvim, Prefeito Municipal de Taqua- 

rí. 

Paço saber, no uso das atribuiç6es que me confere 

a Lei Org&nica do Municipio e de ac6rdo com a autorização conti-

da no artigo 32  da Li n 9  219 de 6 de outubro de 1.953. 

DECRETA: 

Art 2-1 2-Fica aberto o crédito especial de sessenta 

e cinco mil cruzeiros (CR$65.000,00) para atender a seguinte dos-

pôsa, proveniente da autorizaço constante do artigo 1 2  da Lei n 2  

219 de 6 de outubro de 1953: 

C6digo-8.63.1-Pessoal de óbras 
	

17.000,00 - 

06digo-8.63.2-Aquisiço de uni veiculo 

auto motor 
	 23.000,00 

Cdigo_8.63..3-Yerba para aquisiço de 

materiais de eletricidade 25.000,00 - 
65 .000,00 

Art 2-2 9-Servirá de recurso para cobertura das des-

psas de que trata o artigo 12, o produto de parte do empréstimo 

contraido na Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul. 

Art-3 2-Revogam-se as disposiçes em contrério. 

Gabinetè do Prefeito Municipal de Taquari, 10 de 

março de 1.954. 

07 \5r!:::7 ;:I , 7 

Nard('e Parias Alvim -  Peffr- 



Decreto n 2  15, de 10 de março de 1954. 

Abre crédito especial e apresenta 

como recurso operaço de crédito. 

Nardy de Farias Alvim, Prefeito Municipal de Taqua- 

rí. 

Faço saber, no uso das atribuiç6es que me confere a 

Lei 0rg.nica do IIunicipio e de acôrdo com a autorizaçio con-

tida no artigo 32  da Li n2  219 de 6 de outubro de 1.953. 

DE0RET: 

Ar-t 2 -19-.Fica aberto o crédito especial de oitenta e 

cinco mil cruzeiros (CR$85.000,00) para atender a seguinte 

despsa, proveniente da autorizaço constante do artigo 12 

da Lei n 2  219 de 6 de outubro de 1953: 

C6digo-8.63(2.) Verba para construçao de um 

prédio para a instalaço da 

Uzina Elétrica Municipal ...CR$85.000,00. 

Art 2-2 2.-Servirá de recurso para cobertura das despesas 

de que trata o artigo 12, o produto de parte do empréstimo - 

contraido na Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul. 

Art 9-3 2-Revogam_.se as dieposiç6es em contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquarí, 10 de março 

de 1.954. 

eKep J22 
,ai 
	

1, 

Nardye arias Alvi - 



DECRETO NQ 16, de 10 de maio de 1954. 

"Abre credito especial e apresenta 

1' 
	 como recurso operaçao de ordito" 

NARDY DE PARIAS ALVIM, Prefeito Municipal de Ta - 

quarf. 

Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere 

Á Li Orgnica do Municipio e de ac6rdo com a autorizaço conti- 

da no artigo 39  da Li n 2  219, de 6 de outubro de 1953. 

DE ORE TA: 

Art 2 . 1 9  . Fica aberto o credito especial de 

ta mil cruzeiros (CR$30.000,00) para atender a segi.inte despesa, 

proveniente da autorizaço constante do artigo 1 9  da Li n 2  219, 

de 6 de outubro de 1953. 

Cdigo - 8.63.3. - Verba para 

aquisiçao de materi-

ais de eletricidade CR25.000,00 

Cdlgo - 8.63.3. - Verba para 

conservaço d e medi- 

dores 
	

CR$ 59000.00 

Art 2 . 2 . Servir& de recurso para cobertura da des- 

pea de que trata o artigo 12,  o produto de parte do emprestimo 

contraido na Caixa Econ&nica Federal do Rio Grande do Sul. 

Art9 _32 - Revogam-se as disposiçes em contrrio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquarf, lo de 

maio de 19549 

cv'q 
DE FARIAS ALVfl'I 

Prefeito 



DECRETO N 9  17, de 30 de junho de 1.954. 

ttAbre  crédito especial e apresenta co-

mo recurso operaço de crédito" 

Nardy de Farias Alvim, Prefeito Municipal de Taquarí. 

Paço saber no uso das atribuiç3es que me confere a L1 

Orgânica do.Municipio e de ac6rdo com asautorizaçaeseontitasno arti-

go 32  da L1 n2 219, de 6 de Outubro de 1953 e o art 2  1 9  da Resolu-' 

çao n 9  398, de 4 de maio de 1954. 

DE ORE TA: 

Art 9-1 2 --Fica aberto o crédito especial de CR250.000,OO 

para atender as seguintes despêsas provenientes  das autorizaçes - 

constantes do artigo 1 9  da Lêi n 2 219, de 6 de outubro de 1953 e ar-

tigo 1 2  da Reso1uço n 2 398, de 4 de maio de 1954. 

	

Código-8.63._ Pessoal de Obras 	CR. 20.000,00 

Ç 	- " -8.63.2.. Verba para aquisi- 

çao de materiais de eletri 

cidade. 	 CR$ 40.000,00 

	

-8.63.34Iaterial de (ibras 	CR$ 10.000 7 00 

ti  -8.63.4-Verba para atender 

despesas com a abertura e 

instalaço de p6ços arte- 

zianOs. 	 CR$ 80.000,00 

" -8.82.2-Verba para atender 

o pagamento por conta do 

custo de uma britadeira. 	CR100.000 9 00 

5p-..pQQj-QQ 

Art 9-2 9-Servir de recurso para cobertura das despsas 

de que trata o artigo l, o produto de parte do emprestimo contrai-

do na Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul. 

Art239- Revogam-se as disposiçes em contrrio. 



GABIETE DO PREFEITO MtJ1ICIPAL DE TAQUART, 30 

de JUITHO de 1954. 

NARDY DE FARIAS ALVIM 
PREFEITO. 



DECR1TO N 9  18, de 13de ju1ho de 1.954. 

"Abre crdj -to es)ecial e reduz dota-

ço orçamentária". 

Nardy de Parias Alvim, Prefeito Iunicipa1 de Taquarí. 

Faço saber no uso das atribuiçes que me confere a L± Or-

gnica do Municipio e de ac6rdo com as autorizaçes contidas no arti-

go 32  da Li n2 219, de 6 de Outubro de 1953 ema art 2  1 9  da Resolu-

çao n 9 398, de 4 de maio de 1954. 

DECRETA: 

Art 9_1 2_Fica aberto o crédito especial de oitenta e cinco 

mil cruzeiros (CR85.0O0,00)  para atender as seguintes despsas, 

provenientes das autorizaçes constantes do artigo 1 9  da L! n 2  - 

219, de 6 de outubro de 1953 e artigo 1 9  da Resoluyo n 2 398, de 4 

de maio de 1954. 

C6dio-8.93.1- Pessoal de Obras 	CRC 49.000,00 

-8.93.3- Iiateria1 pera Obras 	QR 30.000,00 

-8.93.4- Despêsas com estudos, ma- 

pas, etc 	 CR 	6.000,00 

Art 9-2 2 -24 reduzida a seguinte dotaçao orçamentária; 

Código-8.63.2- Verba para construçao de um prédio para 

a insta1aço da Uzina Elétrica Municipal OR 85.000,00. 

Art 9 -3 2-Servirá de recurso para cobertura do crédito de que 

trata o artigo 12, a reduço constanteØ do artigo 2. 

Art.-_Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO I.iUITICIPAL DE TAQUARI, 13 de julho de 

1954. 

Nardy de Parias Alvim 
Prefeito. 



DECRETO N 9  19 9  de 20 de julho de 1954. 

"Decreta luto oficial1" 

Nardy de Farias Alvim, Prefeito Municipal de Taquarí. 

Faço saber no uso das atribui96es que me confere a - 

Ii Orgânica do Municipio, considerando a irreparavel 

perda que sofre o municipio de Taquar com o falecimento do - 

ilustre Vereador Otaviano Becker, repentinaente roubado a sua 

familia, a seus amigos e ao serviço do povo desta terra, a que 

sempre se entregou com invalgar dedicaçao, 

Decreta: 

Artigo Tinico - declar&do luto oficial por três dias, 

em todo o municipio, a partir desta data. 

0-abinete do Prefeito Municipal de Taquar, 

20 de julho de 1954. 

(ass.) Nardy de Farias Alvim 

Prefeito 



DECRBTC, t 20 de 10 de a6sto de 1.954. 

t!ÃlJre  crédito eseecial e apresenta co-

mo recurso ooeraçO de crédit o tl 

iardy de Parias Alvim, Prefeito :Iunicipal de Taquarí. 

Paço saber no uso das que me con'ere a L± Cr-

gânica do ainicipio e de acôrdo coa as autorizaçes contidas no artio 

39 da Li n 2  219, de 6 de outubro de 1953 e o arte 1 2  da Resoluço n 2  

398, de 4 de rraio de 1954. 

r 	m '. 
.kJ ...4 	 .., 	 - 	ti. 

Ãrt 2 -1 2 Fica aberto o crédito esecia1 de C2 -- 	 O 200.000,00 

)ara atender as seuinte deopsao provenientes das auiorizaç6es cos-

tantes Jo artio 1 2  da Li n 9 219, de 6 ie outubro de 1953 e artio 1 

da eso1uço n 9  398,  de 4 de maio de 1954. 

0ádio-8.63.2- Verba para aquisiç de mate- 

riais de eletricidade 

Códio-8.63.3- Verba para aquisio de ac.-

teriais de elet:icidade 

Cc5c3io-8.53.3- Iaterial de óbras 

Cédi:o-8.63.4- Despsas fiscais, de tran 

porte, etc., a serem s'e- 

tuaJas ra conduzir o eo- 

tor adduirido or esta :- 

CR80.000 9 00 

CR 70.000,00 

30.000,C0 

n.icipaliclado a esta cidade CR 	20.000 2 00 

rt-2 9-Servjr de recaxso para cobertura das despsa de que 

trata o artido 1, o produto de parte do emprestiao contraido na Caixa - 

con6iüica Federal do 	o -rancie do Sul. 

rt 9-3 9-2evogam-e a;, d:soeies em conrr±o. 



)C PFLIC • ICIPL DE TUÁRI, 10 de ag6s- 

to dc 1.954. 

GG2ëI 
Tardy d'Parias Alvim 

Prefeito. 



Decreto 	21, •e 11 de 	stc 'e 

'tDece - 1iIo ofioi'. 

ITer(y de 2rias .lvia, Prefeito ::unici».1 do Taquarí. 

faço sbcr no uo i. 	atribui6es 	re confere a - 

Li (rgr.ic. Jo ur.iciic, considerLro a írrer.ve1 perda cu 

o±'re o município de Tusrí com o f1ecLento do ilustre 'ome:a 

oiíclico, :rnde acuriene e ex-Intendente det.a terra, enor 

Coronel Joo de oraio iPereira, roubado do convívio de seus fai1i-

!res e rumeroE:os aí'iios, deois dc ter 'restado 	terra taaarin- 

so o xi.aior de eu esforos, ei )ro1 do en: - rndecimento e bem, cole-

tiro, 

DE C 	T 

.'trtgoJnico- i declarado luto ofioil or três dias, 

eii todo o município a 	rtir iesta dta. 

Gaoinete do Prefeito 'iunicipl d. Taa»rí, 11 de - 

a6sto de 1.954. 

Ii 

Prefeito. 



Decreo r 9  22, de 24 e 	ôsto ce 1.954. 

"secreta luto o:f'ici1". 

Lc FL. ia• 1'TiLa, Prefe2to Iuioi;a1 di. Taarí. 

Fa.; salDer no uao d 	- i:ui.eF3 oic e corf'ere a 	i Cr- 

grica ao Luniciio, consicL€rncic o trai;ico coiteciento, :1.ia' er1uto 

a :ao 'orasile1ra, cor o fulec. 	dc Exrno. Snr. Dr. -etu1io Dorre-- 

les Vrga, e:inete P:eai.eLt da :eb1ica, que Lnto e  

t3- 	 otou a roaaa e re1ecia Litia, cujo iaaamotc 

vau 'ro±'underte todo os 1rsi1eiros, indeende:ite as cores j - otti - 

cas o rcliióss, 

•r 	 1. ._.. 	L 

Lrtio- iín co- E 2ecrot n 1xto ocial or o2t dia , er 

toco o uniciio a jir eata ata. 

ob2'iote o ?reeito Lrnicia1 de Ta.us.r, 24 ao 

de 1.94. 

	

•lT r 	1c :aais Jvi 

PrefeY;o. 



23 de 31 de 	6so de 1.954. 

Abre crédito especial e reduz dotaço 

orçameaitéria". 

Nardy de Parias Alvini, Prefeito I:ici1 de Taarí. 

Façco aber no uso da atilui•;es que :e confere a Li 

Org.nica do Mu:icipio e de ac6rdo coa as autoriza. 03 co tiiLa 

ario 32  da Li nQ 219, de 6 de oucu'oro de 1953 e o art 2  1 da .e-

saiu o n 9  398, de 4 de xcaaio de 1954. 

-' 	
Ji 

- -' 'i o 	m .i . 	\_, 	_J 	J 

.rt 9 -1 2— Pica arto o cr ito csecia de c'ez aU cru-

zei.roe aR'(io,OOO,3o) pLa atender a seui:ie dea 'r reai.. 

das utcriza..Ee 	sLntes do arti c,o 1 2  da Li r 219, de 6 de ou- 

tutro de 1953 e arUc lQ da eso1uo n 9  39E3, de 4 de aLo de 1954. 

'- 	63.3.- Verbr. aciZorca cia ca- 

1k o.coo,oc 

irt 2 -2 9 --- re..da a seiie otao Orça- 

. 	a. 

Ocdi o— d.93.1— P000a1 de Cras 	CP l.00•(,flC' 

o'a-eo para cot'ertura do caio -c 

cne tcat o .r -Yo 1 9 . a re.iuc cota -hite do oriio 2. 

rt-4 9 — 	 a1. 

Gaiete do Pred'oito I:u:iciI de 2aquar, 31  

T.954. 

de Pariaa L1yii 
Prefeito. 



DECRETO, N2  24 de 4 de outubro de 1954- 

"Prorroga o prazo da anistia fiscal 

at4 30 de novembro do corrente ano." 

Nard.y de Farias A1vm; Prefeito Municipal de Taquari,no 

uso das atribuiçes que lhe confere a 1i 0rgnica do Municipio e 

d• acordo com a autorjzaçao contida na Lêi n 2  259 de 2 de setem-

bro de 1954, 

DECRETA: 

Ârt. 1 - Fica prorrogado, até 30 de novembro do corrente 

ano, o prazo da anistia fiscal conoedida pela Li n2258 de 2 de se-

tembro de 1954. 

Ârt 2-2' - Revogam-se as dispoaiçes em contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquari, 4 de outubro de 1954. 

c 	1), 

Nardy de Paaa 



Decreto n 9  25 de 12 de novembro de 1954. 

"Abre crédito especial e apresenta como 

recurso a arrecadação a maior a se veri-

ficar no corrente exercido". 

Nardy de parias Alvim, Prefeito Municipal de Taquarí. 

Faço saber, no uso de atribuiç6es que 111e confere a Li 

0rgnica do Nunicipio e de acôrdo com a autorizaço contida no artigo 

2 9  aa Lêi n 2  269, de 2 de setmbro do corrente ano. 

DECRETA: 

Art-1 2- Fica aberto o  crédito especial de CR$3.000,00 

para atender a despesa segiinte: 

C6digo-8.39.4- Contribuição a E.N.R. "Pereira Corujat', para - 

aquisiço de um aparelho sonoro de projeção. 

Art-2- Servirá de recurso para cobertura do crédito de 

que trata o artigo 12, a arrecadaço a maior a ser verificada no cor-

rente exercicio. 

Ârt 2 -3 2- Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquarí, 12 de novem-

bro de 1.954. 

Nardy de Farias Alvim 

Prefeito. 

1 



Decreto n 2  26 de 19 de novembro de 1954. 

"Abre crédito especial reduz dotaçao orça.men-

tária e indica como recurso operaç.g de cré-

dito't. 

Nardy de farias Alvim, Prefeito Municipal de Taquarí. 

Faço saber no uso das atribuiç6es que me confere a Li Orgâ-

nica do Municipio e de ac6rdo com as autorizaçes contidas no artigo 32 

da L± n 2  219, de 6 de outubro de 1953 e o artigo 12 da Resoluçao nQ - 

398, de 4 de maio de 1954. 

DECRETA: 

Art 9_1 2_ E aberto o crédito especial de CR188.985,00 para 

atender as seguintes despsas proveniente das autorizaçes constantes 

do artigo 1 9  da Li n 2  219, de 6 de outubro de 1953 e artigo 12 da Reso-
-iuço n 2  398, de 4 de maio de 1954. 

øódigo- 8.63.1- Pessoal de obras 	 CR$ 20.000,00 
II 	- 8.63.2- Verba para aquisiço de material de 

eletricidade 	 37. 810,00 

- 8.63.2- Verba para integralizar o pagamento de 

um veiculo 	 15.000 9 00 
- 8.63.3- Custeio e conseraço da camiiihoneta 	6.540,00 

8.63.4- Verba para atender despesas com a aber- 

tura e instalação dê poços arteziano 	10.000 9 00 
8.82.2. Verba para atender o pagamento por sal- 

do de um Britador 	 99.63500 
188.985,,00  

Art 2 -22- sao reduzidas as dotao6es oramentárias seguintes: 

Código- 8.63.3.- Verba para aauisiçao de materiais de ele- 

tricidade 	 CR$ 47,.163,60 
ti 	 8.63.3.- Verba para conservaço de medidores 
ti 	8.63.3.- Material para obras 	 15.051,70 
ti 	 8.63.4.- Despesas fiscais, de transporte, etc, a 

serem efetuadas para conduzir o motor - 

adauirido por este Municipálidade, a es- 
ta cidade 	 1.728,00 

ti 	8.81.3.- Material de obras 	 823210' 
ti 	8.93.1- Pessoal de obras 	 39.000,00 

8.93.3.- Material de obras 	 22.996,20 
II 	8.93.4.- Despesas com estudos, mapas etc 	 3.000,00 

129.762,80 



Art 9 -3 2 -- ervirao de recursos para cobertura do cr4di-

to de que trata o artigo 12: 

1- As reduçoes constantes do artigo 00 
. 

II- O produto de parte do empréstimo contraido na Caixa 

Económica Federal do Rio Grande do Sul, até o Lii nite de CR$59.222,20. 

A.rt 2-4 2_ Revogam-se as disDosiç6es em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquarí, 19 de novem- 

bro de 1.954. 

Nardy de Farias Alvim 

re feito. 



Decreto n 2  27, de 19 dá novembro de 1.954. 

"Abre crédito especial, com vigôncia nos 

exercícios de 1954 e 1955 e indica como 

recurso operaço de crédito". 

Nardy de Parias Alvim, Prefeito Municipal de Taquarí. 

Paço saber no uso das atribuiç6es que me confere a Li ar: 

gânica do Municipio e de aoôrdo com as autorizaç6es contidas no artigo 

32 da Li n 2  219,  de 6 de outubro de 1953 e o artigo 12 da Reso1uço 

n 2  398, de 4 de maio de 1954. 

DECRETA: 

Art 2 .-12 Pica aberto o crédito especial de CR$98.006,00 

para atender as seguintes despsas provenientes das autorizaç6es cons-

tantes do artigo 1 2  da Lêi n 2  219, de 6 de outubro de 1953 e artigo 12 

da Resoluço n 2  398, de 4 de maio de 1954. 

Código- 8.63.4- Verba para atender despesas com a instalaço de 

poços artezianos 	 CR$ 33.006 9 00 

- 8.93.1-(Cemitério)- Pessoal de obras 	" 	25.000,00 

8.93.3- (Cemitério)- Material ra obras 	" 	40.000,00 
CR$ 98.006,00 

Ârt 2_2 2_ Servirá de recurso para cobertura das despsas de 

que trata o artigo 1, o produto de parte do empréstimo contraido na 

Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul. 

Art 9 .3 2_ O crédito de que trata o presente terá vigência 

nas exercicios de 1954 e 1955, revogadas as disposiç6es em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquarí, 19 de novembro 

de 1954. 

Nardy de Farias Alvim 

Prefeit. 



Decreto n 2  28 de 30 de novembro de 1954. 

"Prorroga o prazo da anistia fiscal até 

31 de dezembro do corrente ano". 

Nardy de Parias Alvim, Prefeito Municipal de Taouarí, 

no uso das atribuiç6es que lhe confere P, Li 0rgnica do Municipio 

e de ac6rdo com a autorizaço contida na Li n 2  259, de 2 de setem-

bro de 1954. 

DECEETA: 

Art 2 -1- rica prorrogado, até 31 de dezembro do cor-

rente ano, o prazo da anistia fiscal concejda pela Li ng 258 

de 2 de setembro de 1954. 
Art-2- Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taauarí, 30 de no-

vembro de 1.954. 

a 

Nardy de Farias Alvim 

Prefeito. 



Decreto n 9  29, de 8 de março de 1.955. 

"Abre crédito especial e reduz dotaçc 

orçamentaria". 

Nardy de Parias Alvim, Prefeito Tirnicipal de Ta- 

quarí. 

Paço saber no uso das atribuiçes que me confere 

a L1 Cranica do unicirio e de acrdo com as autoriza96es con-

tidas nos artigos 12  e 2 9  da Li n 2  294, de 30 de dezembro de 

1.954. 

Decreta: 

Ârt 9-1 2- Pica aberto o crédito especial de cinco 

mil cruzeiros (0R5.000,00) rara atender a seguinte despesa pra-

veniente da autorizaço constante do artigo 1 2  da Li r 9  294, de 

30 de dezembro de 1.954. 

Código- 8.93.4- Auxilio ao Snr. Nilson Flores da 3i1va, 

representante de Taquarí no 0ircuito, Autornobilistico "Auto Dro-

mc", na Repih1ica do Uruguai. 

Art-2 2- Ereduzida a seguinte dotaçao orçaent- 

ria: 

C6di0-8.13.0-a) Tesoureiro padro XX.....CR5.0O0,O0. 

Art-3 2---Servir de recurso para a despesa de que 

trata o artigo 1 9 , a reduço constante do artigo 2. 

Àrt 2 -4 9- Revogam-se as disposiçes em cortr'io. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquarí, 8 de mar- 

ço de 1.955. 

Nardy de Parias Alvim.  
Pre feito 



Decreto n 2  30, de 8 de março de 1.955. 

"Abre crédito especial e apresenta como 

recurso operaço de crédito" 

Nardy de Parias Alvim, Prefeito Municipal de Taquarí. 

Paço saber no uso das atribuiç6es que me confere a Lê! 

Orgênica do Municipio e de acôrdo com as autorizaç6es contidas no 

artigo 32  da Lê! n 2  219, de 6 de outubro de 1953 e o art 2  12 da Re-

soiuçao n2  398, de 4 de maio de 1954. 

DECRETA: 

ArtQ-1Q--,Pica aberto o crédito especial de CR$ ....... 

30.000,00 para atender as seguintes despêsas provenientes das au--

torizaç6es constantes do artigo 12 da Lôi n 2  219, de 6 de outubro 

de 1953 e artigo 1 2  da Resoluçao n 2  398 de 3 de maio de 1954. 
Codigo--8.63.3.- Verba para aquisiço de materiais para. ele-. 

tricidade 	 CR$ 30.000,00 - 

ArtQ-2 2-- Servirá de recurso para cobertura da desp&-
sa de que trata o artigo 12, o próduto da parte do  Emprestimo con-

traido na Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul. 

Art 2-3 9- Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Waquarl, 8 de mar- 

ço de 1.955. 

ariaS A1vim 

Prefeito. 



Decreto n 9  31, de 10 de março de 1.955. 

ItAbre  crédito especial e apresenta como 

recurso operaço de crédito" 

Nardy de Parias Alvim, Prefeito Municipal de Ta- 

quarí. 

Faço saber no uso das atribuiç6es que me confere a 

I,i Orgânica do Municipio e de acôrdo com as autorizaç6es conti-

das no artigo 32  da Li n2  219, de 6 de outubro de 1953 e o art 2  

1 9  da Resoluçao n 9  398, de 4 de maio de 1954. 

DECRETA: 

Ârt 2-1 2-- Fica aberto o crédito especial de CR$ ..... 

10.000,00 para atender as seguintes despêsas provenientes das au-

torizaç6es constantes do artigo 12 da Li n 2  219, de 6 de outubro 

de 1953 e artigo 1 9  da Resoluçao n 2  398 de 3 de maio de 1954. 

06digo-8.63.3.- Verba para reforma e ampiiaçao 

da rôde 	 CR$ 10.000 1,00 

Art 2-29_ Servirá de recurso para cobertura da des-

psa de que trata o artigo l, o produto da parte do Emprestimo 

contraido na Caixa Econômica Federal do Rio GTande do Sul. 

Ârt 2-3 2_. Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquarí, 10 de 

março de 1.955. 

elgI,  

Prefeito. 



Decreto n 32, de ]. de setembro de 1955. 

" Prorroga o prazo de cobrança 

dos impostos, sem multa, at 

30 do oorrente, 

Nardy de Farias Alvim, Prefeito Municipal de ¶Nquari, 

no uso das atribuiçaes que lhe confere a L1 0rgnioa do Muni-

cipio e de acordo com a autorisaço oontida na Li nk 318, de 

30 de ag6sto de 1955. 

DECRETA 

Art - l - Fica prorrogado, até 30 de setembro do cor-

rente ano, o prazo para a cobrança sem multa, dos impostos re 

Í'erentes ao corrente exercido, concedido pela Li n318, de 

30 de ag6sto de 1955. 

Artâ m 2i - Revogam-se as disposições em contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquari, lã de setem-. 

bro de 1955. 

Nardy de Farias Alvlm 
Prefeito 



Decreto fl 233 de 1 9  de outubro de 1955. 

"Prorroga o prazo de cobrança dos 

impostos, sem multa, até 31 do 

corrente". 

Nardy de Farias Alviin, Prefeito Iunicipal de Taq .uarí, 

no uso das atribuiçes que lhe confere a Lgi 0rgnica do Muniei-

pio e de acôrdo com a au.torizaçao contida na L± n 9  318, de 30 

de agôsto de 1955. 

DECRETA: 

Arte -. 1 9 	ica prorrogado, até 31 de outubro do 

corrente ano, o prazo para a cobrança sem multa, dos impostos 

referentes ao corrente exerôicio, concedido pela Li ng 31, de 

30 de ag6sto de 1955. 

Art-2- Rovogan-se as disposiçes em contrário, 

Gabinete do Prefeito I'iunicipal de Tacjuarí, 1 2  de ou-. 

tubro de 1.955. 

Nardy de Parias Alvim 

Prefeito. 



Decreto n 2  34, de 3 de novembro de 1.955. 

"Prorroga o prazo de cobrança dos impos-

tos, sem rnu1t, até 31 de dezembro do 

corrente ano"- 

Nardy de Farias Alvim, Prefeito Municipal de Taquarí, 

no uso das atribuiçaes que lhe confere a Li 0rgnica do Nunicipio 

e de acôrdo com a autorizaçao contida na Li n 2  318, de 30 de ag6s-

to de 1955. 

DECRETA: 

Art 9  - 1 - Fica prorrogado, até 31 de dezembro do 

corrente ano, o prazo para a cobrança sem multa, dos impostos refe-

rentes ao corrente exercício, concedido pela Lêi n 9  318, de 30 de 

agôsto de 1955. 

Art 2 -. 2 - Revogam-se as disposiçes em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de -Taquarí, 3  de no- 

vembro de 1.955. 

Nardy de Parias Alvim 
Prefeito. 



Decreto n 2  35,de 3 de novembro de 1955. 

"Abre crédito suplementar e apresenta 

como recruso operaço de crédito". 

Nardy de Parias Alvim, Prefeito Municipal de Taquarí: 

Paço saber no uso das atrihuiç6es que me confere a Lê! 

0rg.nica do Municii5io e de acôrdo com as .autorizaçes contidas no artigo 

3 9  da Lêi n 2  219, de 6 de outubro de 1953 e o artigo 1 9  da Reso'luço n 

398, de 4 de maio de 1954. 

DECRETA: 

Ãrt 2...1- Fica aberto o crédito suplementar de CR$ 

592.000,00 para atender as seguintes despêsas provenientes das autor!-

zaç6es constantes do art 9  1 9  da L&i n 9 219, de 6 de outubro de 1953 e ar-

tigo 1 9  da Reso1uço n 9  398, de 4 de maio de 1954. 

C6digo-..8.82.1- Pessoal de óbras 	 CR$ 500.000 9 00 

It 	 .82.3- usteio e Conservaço  de 

veiculos 	 CR$ 92.000,00 

CR$ 592.000,00 

Art-2- Servirá de recurso para eobertura da desp-

sa de que trata o artigo 1, o produto da parte do Empréstimo contraido 

na Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul. 

Art 2-3 2_- Revogam-se as disposi96es em con.trrio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ta•uarí, 3 de novem- 

bro de 1955. 

Nardy de Farias Alvim 
Prefeito. 



Decreto n 2  36, de 14de  novembro de 1955. 

"Abre crédito especial, e apresenta como 

recurso, operaçao de crédito e reduço 

• de dotaçao orçamentéria". 

1Tardy de Farias Alvim, Prefeito Municipal de Taquarí. 

Paço saber no uso das atrtbuiç6es que me coní'ére a L1 

0rg.nica do Mimici -cio e de acôrdo com as autorizaçes contidas no arigo 
2 da Li n 2  219 de 6 de outubro de 1953,  artigo 1 2  da Reso1uço n 2  398, 

dé 4 de maio de 1954 e artigo 1 2  da Li. nQ 319 de 30 de agôsto de 1955. 

DECRETA: 

.rt 2_1 2_ E aberto o crédito especial de CR$ 13.000,00, 

para atender as seguintes despesas: 

Código- 8.63.4.- Poços artezia 05 	 CR$ 8.000,00 

- 8.93.4.- Verba para atender despesas com 

o sepultamento do vereador Otavia- 

no Becker 	 CR$ 5.000.00 

reduzida•ad.otaço orçamenté.ria seguinte: 

Código- 8.02.0- a) ubsidios do Prefeito 	 CR$ 5.000,00 

Art 2-3 2- Serviro de recuscs para cobertura do crédito 

de que trata o artigo 1, a reduço constante do art 2  22 e produto de 

parte do Eiprestimo conbraido na Caixa Econômica Fedra1 do Rio Grande do 

Sul, na quantia de $ 8.000,00. 

Revogam-se as disposiçes em contrric. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquari,14 de novem- 

bro de 1955. 

Nardy de Parias Âlvjrn 

Prefeito. 



Decreto n9  37 de 18 de novembro de 1955. 

"Decreta luto oficia].". 

Nerdy de parias Alviin, Prefeito Municipal de Taquarí. 

- 	Paço saber no uso das atribuições q.e me confere a 

Lei Orgnioa do Municipio, considerando o tragico acontecimentc4 que 

enlutou o Executivo Taquariense e o Funcionalismo Municipal, com 

o falecimento do velho servidor Daniel Leonard.o Pereira, que tan-

tos serviços prestou a causa pública; 

DE ORE TA 

Artigo - inico - E decretado luto oficial por 24 

horas. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquarï, 18 de 

novembro de 1955. 

Nardy de 'arias Alvi.m 
Prefeito. 



Decreto n 2  38, de.5 de dezembro; .de 1955. 

"Abre crédito especial, e apresenta co-

mo recurso, operaço de crédito". 

Nardy de Farias Alvim, Prefeito Municipal de Taquarí. 

Faço saber no uso de atribuiçes que me confere a Lei 

0rgnica do Municipio e de acôrdo com as autorizaçes contidas no .  

artigo 32  da Lei n 9  219, de 6 de outubro de 1953 e , artigo L da 
Resoluçao n 2  398, de 4 de maio de 1954. 

DECRETA: 

Art 9 - l- E aberto o crédito especial de CR$ 108.000,00 

para atender as seguintes despesas: 

Código- 8.63.3-  Verba para P@forma e amp1iaço da rede ele-

trica 	 CR$ 5.Õ00,00 

8.63.4- Verba para atender despesas 

com a instaiaçao de poços a 

tezianos 	 CR$ 25.000 9 00 

8.81.4- Calçamento de ruas da cida- 

de 
	

CR$ 78.000 2 00 
CR$108 .000,00 

Ârt2 22 Servirá de recurso para cobertura das despêw  

sas de que trata o artigo 1, o produto departe do emprestimo - 

contraido na Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul. 
- - 

	

	 Art 2 - 3-  O crédito de que trata o presente terá vign- 
eia nos exercícios de 1955 e 1956, revogadas a8  disposiçes em con-
trário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquarí, .5 Q.e. 
bro de 1.955.;. 

Nardy de Farias Ai 

Prefeito. 



Decreto n 2  39, de 22 de dezembro de 1.955 1  

"Abre crédito especial, e apresenta como 

recurso operaço de crédito". 

Nardy de Farias Alvim, Prefeito Municipal de Taquarí: 

Paço saber no uso de atribuiçes que me confere a Lei 

0rgnica do Municipio e de acôrdo com a autorização COfljda no artigo 

1 9 da Lei ng 324, de 8 ae novembro de 1955. 

DE CRETA: 

Artigo - l- 2 aberto o crédito especial de CR$ 

100.000,00 para atender a seguinte despesa: 

Código- 8.63.4- Verba para atender despesas com o inïcio do sanea - 

mento da cidade 	 CR$ 100.000,00. 

Artigo- 2- Servirá de recurso para cobertura do cré - 

dito de que trata o artigo l, o produto de parte do emprestimo contrai-

do na Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul. 

Artigo - 32_ O crédito de que trata o presente terá vi-

gôncia nos exercícios de 1955 e 1956, revogadas as dispoeiçes em contrá-

rio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquarí, 22 de dezem- 

bro de 1955. 

Nardy de Parias Alvim 

Prefeito. 



e 

Decreto n 2  40, de 30 de dezembro de 1955. 

"Abre crédito suplementar e aoresenta como 

recurso °peraço de cr6dito" 

:ardy de Farias Alvim, Prefeito Municipal de Taquarí, 

no uso das atribuiç6es que lhe confere a Lei 0rgnica do Municipio 

e de acôrdo com as autorizaçes contidas no artigo 32 da Lei  n 2  219 9  

de 6 de outubro 1e 1953 e artigo 12 da Resoiço n 2  398, de 4 de maio 

de 1954. 

DECRETA: 

Art 2 -1 9- Pica aberto o crédito suplementar de CR 

84.000,00 para atender as seguintes despesas: 

Código- 8.82.3.- Custeio e conservaço deveicu- 

los 	 CR 74.000,00 

- 8.82,3- Custeio e conservaço da Mc- 

tonive ladora 
CR$ 84.000,00 

Art_22_ Servirá de recurso para cobertura da desp-

sa de que trata o artigo 1 9  o produtQ da parte cio Emprestimo contrai-

do na Caixa Ec6nomica Federal do Rio  grande do Sul. 

Art 2 . 3- Revogam-se as ciisposiçes em contrario. 

ahinete do krefeito Municipal de Tquarí, 30 de de- 

zenibro de 1955. 

NarcVde Parias  A1v 

Prefeito. 



OECRETO N? 41 0  DE 30 DE DEZEMBRO DE 1955- 

"MBRE CREDITO SUPLEMENTAR E REDUZ DOTAÇZO 

ORÇAMENTÁRI A*, 

NARDV DE FARIAS ALVIM, PREFEITO MUNICIPAL DE TMUARÍ. 

FAÇO SABER NO USO DE ATRIBUIÇES qUE ME CONFERE * LEI ORGÂNICA 

DO MUNICIPIO E DE ACÔRDO COM AS AUTORIZAÇES CONTIDAS NO ARTIGO 3? DA LEI N? 

219 9  DE 6 DE OUTUBRO DE 1953 E O ARTIGO 1? DA RESoLuÇo N? 398 9  DE 4 DE aAIO 

DE L954-. 

DECRETA: 

ART?— 1?— É ABERTO O CROITO SUPLEMENTAR DE CR$78.000 9 00 PARA 

ATENDER A SEGUINTE DESPESA: 

C6oico-8.81.4— CALÇAMENTO DE RUAS DA CIDADE 	 CR$78.000 900 

ART?— 2?— É REDUZIDA A SEGUINTE DOTAÇZO ORÇAMENTÁ- 

RIA: 

Cóouco-8.81.4— CALÇAMENTO DE RUAS DA CIDADE 	 CR$78.000 9 00 

Oiioo— É A REDUÇO CONSTANTE DESTE ARTIGO PROCEDIDA, AFIM 

DE CORRIGIR: A NATUREZA 00 CRDITO POR TRATAR—SE DE SUPLEMENTAR E NO ESPECIAL 

ART?— 3?— SERVIRÁ DE RECURSO PARA A COBERTURA DA DESPESA QUE 

- 	 TRATA O ARTIGO 1? A REOUÇO CONSTANTE DO ARTIGO 2? . 

ÂRT— 4?— O CREDITO DE qUE TRATA O PRESENTE TERÁ viceNclA NOS 

EXERCÍCIOS DE 1955 E 1956 9, REVOGADAS AS OISPOSIÇÔES EM CONTRÁRIO. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAÇUARÍ, 30 DE DEZEMBRO DE 

'955. 

NARDV DE FARIAS ALVIM 

PREFEI TO. 



DECRETO N °  42 9 DE 30 DE DEZEMBRO DE 199550 

"sBRE CREDITO SUPLEMENTAR E APRESENTA COMO RECURSO, 

OPERAÇAO DE ORDITO 

NARDY DE FARIAS iLVIW, PREFEITO MUNICIPAL DE TUsRf. 

FMÇO s,BER NO USO DE ATRIBUIÇOES qUE ME CONFERE A LEI ORGNI- 

CM DO MUP4ICIP1O E DE MCÔRDO COM AS AUTORIZAÇOES CONTIDAS NO ARTIGO 3° DA LEI 

N°  219 9  DE 6 DE OUTUBRO DE 1.953 E O ARTIGO i DA RES0L.uçZ0 N °  398 1, DE 4 DE 

MAIO DE 

DECRETA: 

iRTICO f 0 - ABERTO O CREDiTO SUPLEMENTAR DE CR$191.000,00 

PARA ATENDER AS SEGUINTES DEspEsAs: 

e6oJGo 8.82.1 - PESSOAL DE ÓRRAS 	 CR$1809000 9,00 

91 	8.81. - 	 CM. ÇIéS É*GETS CR$ 110000,00 

iRTICO 2° - SERVIR4 DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPSAS DE 

UE TRATA O ARTIGO 1, O PRODUTO DE PARTE DO EMPRESTIMO CONTRAIDO NA CAIXA ECO-

NOMICA FEDERAL DO Rio GRANDE DO 3LJL. 

§ ONICO - O RECURSO APONTADO NESTE ARTIGO NA (UANTIA DE CR.., 

191.000 900, SERA RESTITUIDO COM O RECEBIMENTO DE tUOTS REFERENTES Ao PARAGRA-

P'o 2° DO ARTIGO 15 DA CONSTITUIÇZO FEDERAL, DE qUE TRATA A LEI E5TADUAL PROMUL-

GADA PELO SENHOR 0 
VICE—PRESIDENTE EM EXERCIdO DA PRESIDENCIA DA MSSEMBLEA LE- 

GISLATIVA. 

ARTIGO 30 - REVOGAM—SE us DISPOSIÇES EM CONTRRIO. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAUARI,,30 DE DEZEMBRO DE 

1.955. 

NARDY DE FARIAS ALVIM 

PREFE iro. 



Decreto n 2  43,  de 4 de abril de 1956. 

" Cria e dade•nminaçoi. a urna Escola 

Iiunicipal". 

Prudêncio Pranklin dos Reis, Prefeito Municipal de 

Taquarí. 

Paço saber no uso das atribuiçes que me confre 

o artigo 66, inciso XIX, da Lei 3Org.nica do IIunicipio, consde- 

rando a necessidade que se verifica de uma unidade escolar no lu-

gar denorninado"Lajeadinho", distrito de Tabai: 

D E C R E tJ A: 

Artigo- 1- Pica criada uma Escola Municipal no lu-

gar denominado"Lajeadinho", distrito de Tabai, com a denominaço 

de "Dr. Franklin Praia Filho". 

Art-2- Revogam-se as disposiç6es em contrEirio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquarí, 4 de 

abril de 1956. 

Prudêncio FraZito.,  

Pre  

do3 Res 



Deôreto n 2  44, de 13 de abril de 1956. 

"Abre crédito especial, e apresenta como 

recurso o,eraçio de crédito". 

Prudênoio Franklin dos Reis, Prefeito J4unicipal de 

Taquarí: 

Paço saber no uso de atribuiç6es que me confere a Lei 

Orgânica do iIunicipio e de acôrdo com a autorizaço contida no arti-

go 1 9  da Lei n 9  324, de 8 de novembro de 1955. 

DECR}TA: 

Artigo - 12 	aberto o crédito especial de CR..... 

200.000,00 para atender a seguinte despesa: 

Código- 8.63.4- Verba parb atender despesas com o início do 

saneamento da cidade 
	

CR$ 200.000,00 

Artigo-2- Serviré de recurso para cobertura do cré-

dito de que trata o artigo 1 9 , o produto de parte do empréstimo con-

traido na Caixa conômica Federal do Rio Grande do Sul. 

Artigo- 3- O crédito de que trata o presente ter vi-

gncia nos exercícios de 1956 e 1957, revogadas as disposiç6es em con 

trrio. 

Gabinete do Prefeito lIunicipal de Taquerí, 13 de abril 

de 1956. 

Prudêncio Pranklin dos Reis 
Prefeito. 



D.cr.t. nQ 45, de 2 de ju]h. de 1956. 

"Abre ordite especial, • apr.s.nta cem. 

- 	 recurse •p.raçe de ordit.". 

Prudmncie Pranklin de. Reis, Pr.t.it. Municipal d. Taquarís 

Paço sab.r ne usi de atribuiçes que me c.nt.r. a Lei 0rg-

nica de Municipio e de ac ôrd. cem a auterizaç* centida ne artige 1 

da lei n 9  324 9  ds 8 de nev.mbre de 1955. 

DECRETA: 

Lrtige- lQ- X aberte e crdits .special de CR$ 92.696,20 

para atender a seguinte despesa: 

Cdig•- 8.63.4- Verba para at.nder despesas cem e inície de sanea- 

- 	ment. da cidade 	 O.$ 92.696,20 

Artige- 2- S.rvira de recurse para cebertura de ordite de 

que trata e artige l, • pr.duto de part. de .mprstimo centraide na 

Caixa Ecenômioa P.d.ral de Ri. Grand. de Sul. 

Ârtig.- 39-  O crd.ito de que trata e presente terá vigzicia 

nes •x.rcíci.s de 1956 e 1957, r.v.gadas as dispesíç.s em c.ntrri.. 

Gabii.te de Prefeite Municipal de Taquarf, 2 de julli. de 

1956. 

Prudmnci. Pranklin de. Reis 
Pr.f.ite. 

o 



d R i ' o 1 46, do 16 do ato do 1956. 

"Cria e da denorninaço a wa Es-

co1 uníc1pai". 

Prudncio rnk1i.n aou ktoie, 2rooito unicipa1 i)o 

quarí. 

Paço eaber no uo das atribuiçe3 QUO UO COflrj o 'tim 

66 inciso XIX, da Lei. Ornica do iun1c1p1o, oono1dertado kx neces- 

idado que se vri4'ica de uma tmldade esoe1ír nó 1ugr dcnoi.naUo 

"Morro zu1 8 , 41trito lo 12r-bal ,  

J) 

- 1- 	ctiad. umn Lecolfl Iunicipr.1 no 1uiar 

dnorirtao "orro Âu1", 	strit. de Labai, Uom a donorrntç'o d 

oo iiende de Taqutrí'. 

Árti;o - 2 ivju-8e 	d,ociçji en cntrario. 

Gabinete d 1rofeito .unicipa1 de Tqur, 6 de aECisto 

(10 1956. 

P'udêncio 2ravdclin, ds Âeia 
Prefeito. 



Decreto n# 47, de 27 de outubro de 1956. 

I*Deo].ara  de utilidade pública o 

Roupeiro do Pequenino de Taqua-

ri". 

o 

Prudncio Pranklindos Reis, Prefeito Municipal de Ta- 

quari. 

Paço saber no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

Orgânica do Municipio, e considerando os relevantes serviços que 

tem prestado à infância desemparada. 

DECRETA: 

Artigo - 	declarado de utilidade pública o Roupei- 

ro do Pequenino de Taquari. 

Artigo - 29_ Revogam-se as disposiçes em contrário. 

Gabinete do Prefo±to Municipal de Tanuari, 27 de outubro 

de 1956. 

Prudêncio Pranklin dos Reis 

Prefeito. 



Decreto ng 48, de 4 de dezembro de 1956. 

"Decreta luto oficial". 

Prudncio Pranklin dos Reis, Prefeito Municipal de Ta- 

quari, 

Paço saber,no uso das atribuiçes legais, que me confere 

a Lei Orginica do Lunicípio, considerando a irreparável perda que so-

fre o iIunicípio de Taquari e o Rio Grande do Sul, com o falecimento 

do ilustre homem público, grande taquariense, ex-Secretário de Edu - 

caço, ex-Deputado Estadual, membro do Instituto Hd.stórico e Geográ-

fico do Rio Grande do Sul e da Academia Riograndense de Letras e in-

signe Historiador patrio, Senhor Otelo Rosa, falecido hoje na Capi-

tal do Estado, e que to sulitamente foi roubado ao convívio de seus 

familiares e amigos, ligado pelos laços do mais puro afeto a nossa 

terra, a quem, tanto serviu, honrou e dignificou, como taquariense, 

cidadio e homem publico, prestando os mais assinalados serviços em 

prál do engrandecimento dacultura edo ensino, do Rio Grande do Sul. 

DECRETA: 

Artigo -tnico- declarado luto oficial por três dias, 

em todo o Município a partir desta data. 

1 
Gabinete do Prefeito IIunicipa1 de Taquari, 4 de dezem- 

bro de 1956. 

L' Pruaencio ranklin dos Reis 
Prefeito. 



Decreto ng 49, de 31 de dezembro de 1956. 

"Abre crédito especial e apresenta 

como recurso operaço de crédito". 

Prudnoio Pranklin dos Reis, Prefeito Municipal de a- 

quari. 

Paço saber no uso de atribuiçes que me confere a Lei 

Orgânica do i:unicipio e de ac6rdo com a autorizaço contida no ar-

tigo 1 9  da Lei nç 324, de 8 de novembro de 1955 

DECRETA: 

Artigo - lo- E aberto o crédito especial de OR$10.000,0( 

para atender a seguinte despesa. 

Código- 8.63.4- Verba para atender despesas com o início do sa- 

neamento da cidade 	 CR$1O.000,OC 

Artigo - 2- Servirá de recurso para cobertura do cré-. 

dito de que trata o artigo 1, o produto de parte do empréstimo co 

traido na Caixa Econ&nica Federal do Rio G-rande do Sul. 

Artigo - 3— O crédito de que trata o presente terá vi-

gnõia até 31 de dezembro de 1957, revogadas as disposiçes em con-

tr&rio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAC4IJARI, 31 de dezem-

bro de 1956. 

PRTJDNCIO FRANiIN DOS REIS 

PREFEITO. 



II 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto n 9  50, de 14 de maio de 1957. 

"Cria e dá denorninaçao a unia Escóla 

Municipal" 

Prudncio Franklin dos Reis, Prefeito Municipal de Ta- 

quarí. 

Faço saber no uso das atribuiçes que me confre o arti- 

go 66, inciso XIX, da Lei Orgânica do Muriicipio, considerando a 

necessidade que se verifica de urna unidade escolar no lugar deno-

minado "Morro dos Cavalos", no distrito de Tabai. 

DECRETA: 

Artigo- 1- Fica criada uma Escó].a Municipal no lugar de-

nominado "Morro dos Cavalos", no distrito de Tabai, com:a denomi - 

naço de"Leonel Theodorico Alvim." 

Artigo- 2 9- Revogam-se as disposiç&es em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 14 de maio 

de 1957. 

Prudêncio franklin dos Reis 

Prefeito. 



.1 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Preleitura Municipal de Taquari 

Decreto n 9  51, de 8 de ag6sto de 1957 

Abre cr4dito ' resenta 

como recurso arrecadaçao a maior. 

Prudncio franklin dos Reis,., Prefeito Municipal de Ta.- 

quqri. 

Faço saber, no uso das atribuiçes legais que me confe-

re a Lei Orga'nica do Município e de acôrdo com a autorizaço conti-

da no artigo 1 2  da e1 n 2  356, de 13 de 8etembro de 1956, 

D E C R E T A 

Artigo 1::2 a:e:t: : 

162.078,20, para atender a seguinte despe a: 

C6digo-8.78.4- Verba para atender compromissos de exercícios anteri- 

ores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & . . . . . . . . . . CR$162 .078,20 

Artigo 2- Servira de recurso para cobertura do cr4dito 

de que trata o artigo 12, o saldo da quota prevista no artigo 15,pa.-

ragrafo 42 da Constituiço Federal, correspondente ao exercício de 

1955, na quantia de .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CR$162.078,20 

Artigo 32. Revogam-se as disposiçes em contrario, 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TÂQUARI, 8 de agôsto 

de 1957. 

Prudncio Franklin dos Reis 
Prefeito. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
ÇXXXX XXX 	 Prereitura Municipal de Taquari 

Decreto n 2  52, de 14de agôsto de 1957. 

\ 

"Cria e dá denorninaço a uma Escola 

Municipal." 

Prudneio Franklin dos Reis, Prefeito Municipal de Ta- 

quari. 

Paço saber)  no uso das atribuiçes que me confére o ar-

-tigo 66, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município, considerando 

a necessidade que se verifica de uma unidade escolar no lugar - 

denominado "Costa do Capivara", no 1 9  distrito. 

DECRETA: 

Artigo- 1 9- Fica criada uma Escóla Municipal no lugar 

denominado "Costa do Capivara", no 1 9  distrito, com a denomina-

ço de"Trajano Ribeiro de Morais", 

Artigo- 2- Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 14 de agôs-

to de 1957. 

Prudncio Franklin dos Reis 

Prefeito. 



Decreto n 9  53, de 28 do dezenbro de 1957. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Prefeitura Municipal de Taquari 

"Abre crédito especic1 e preserta corno 

recurso operaço de cródito." 

Prudncio ±rank1in dos R0j6, Prc±eito Nunicip1 de TaquarL 

?aço saber no uso de atribuiçes que me confere Lei Or-

g&ic do Nunicipio e de acôrdo com a autorização contida no artigo 

1 9  d.. Lei ng 324, de 8 de novembro do 1955- 

DECRETA: 

Artigo- 1- i aberto o crédito espcia1 de CR$6303,80 - 

parL atender a seguinte despesa: 

Códipo- 8.63.4- Verbu pr atender despesas com o início do sanca- 

	

monto di, ciadc 
	 CR6 .303,80 

rtico 2- Sevirí de recurso para cobertura do cr6dito 

d que trata o artigo 1, o produto de parte do emprástirno contraido 

na Caixa Econ6rnica 2eder1- - 1 do Rio Grjjde do Sul. 

Artipo- 39_  O crédito de qu trata o presente ter vign-

cia 	31 de dezembro de 1958, revogadas LS dis'osiçs em eontrrio. 

GA-13TI`TE DO PRE'EITCftTrICIPAL DE TTJARI, 28 de dezembro 

de 1957. 

Pr'icl&ncio .?rank1in  dos R0j5 

	

- 	Prefeito. 



creto n2 
 54, de 16 de abril de 1958. 

t}Cria  unia Jaoo1a iunicipal.e! 

Prudncio Franklin dos Reis, Prefeito Municipal de Taquari 

Paço saber no uso das atribuiçes que me confére o artigo 

66, inciso XIX, da Lei Orgnica do Imunicipio, considerando a neces 

sitiada que se verifica de wa unidade escolar no lugar denominado 

"Arroio do Potroiro", no lQ distrito: 

9 E C R E T A: 

Artigo- l- Pica criada urna Escola 1Iunioipa1 no lugar dono 

minado "Arroio do Potreiro, no lQ distrito. 

Artigo... 2 	evog-e as disposios em contr*írio. 

G.;.BIiEZ5 JO PPPEITC 1ULICIPÂ1 J14 ¶(UARI, 16 de abril de 

1958. 

Prudncio Praxiklin doa Reis 

Prefeito. 

a 



Decreto a 2  5, de 5 de niato. de 19589 

Cria uma sco1a V[unicipal." 

Prudnc10 ?rankli.n dos fleis, l'refeito £unicipa.1 de Paquari. 

kaço saber no uso das airibuiçeo que me confére o artigo 66 

inciso XXX, da Lei Orgnica do 4wiicipio, considerando a necessidade 

que se verifica de uma unidade eoo1ar no lu.gar denominado '.4rroic do 

au" , distrito de Bcnn i.etiro do u1: 

Artigo- 1- lica criada a bacola iiunicipal no lugar deno-

íainado "Árroio do Paf, ditritç de Bom Retiro do 3u1. 

Artigo- V- Revogam-se as dispoaiçeu em contrgrio. 

GÀXNCJ DO PRi;ITO iIUkJCIPt.L DL TAQt.JLI, 5 de ciaio do 195E 

1'rudncJ,o rtuik1in dcrn heis 

Prefeito. 



Decreto n 2  56, de 11 de agôsto de 1958. 

"Denomina urna Escóla .unicipal e dá outras 

providências." 

Prudêncio Franklin doø teis, Prefeito iliunicipal de Taquari. 

Paço saber no uso das atribuiç&es que me confere o artigo 66, 

inciso XIX, da Lei Orgânica do Iunicípio, considerando que por uni lapso 

foi, confórmo Decreto n 2  55, de 5 de maio de 1958, criada uma nova Escóla 

em Arroio do Pau, distrito de Bom Retiro do Sul, considerando que no mes-

ino local está em pleno funcionamento uma outra Escóla: 

DECRETA: 

Artigo- l- 2ica a referida Escóla denominada "Joaquim Iabuco 

e seu localceonsiderado em 'Côrro dos Goiizes", no 2 9  distrito. 

Artigo- 2- Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GABfl•uTE DO PREJ?EITO jiUrICIP1L DEI TAQUARI, 11 de agôsto de 

1958. 

- Prudncio i'ranklin dos Reis 

Prefeito. 



Decreto n 2  57, de 5 de setembro de 1958. 

Cria e dEdO 	 t 'ana 4co• 

1 	nicjpi1. •  

rud&co 1rank1in dos teis, ïreito unioipai de ¶aquari. 

'aço 	no to diu atri ii. E 1egai; quo i confere o tr- 

tigo 66, irciso 	dzu L. Ornic do uriiipio, coni'.Ierandc a nce 

sidade c7Ue ce verLrica ce wa unidade seo1r n 1u»r domrito 

nal do 2i1v Jcrge no 2ç distrito. 

: C 

Prt&go- 1.- ica c--íada inia 	;urcipa.i no itir decLn 

do *?aX.tna1  do ;i1vrt Jorge, no 2 di&3trto, ccxi; a derioxiuinaço ue Jr. 

Liberato a1zano V Leira da CurJaa. 

irti;o- 2- tevo i-;e a d 	oaiçu' ; oitrrio. 

GJII2. )L 	}I?C ! NIIJL 	 5 dE iieteiibrc de 

1958. 

Prudncio franklln dos Reie 

irefeito. 



Decreto n 2  58, de 11 de setembro de 1958. 

"Cria e dá denominação a uma Escola Mii-

nicipal ." 

Prudgncio Franklin dos Reis, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuiçes legais que me confere o 

artigo 66, inciso XIX, da Lei Orgnica do Municipio, considerando a ne-

cessidade que se verifica de uma unjdade escolar no lugar denominado - 

"Aterrado", no 12 distrito. 

DECRETA: 

Artigo- 1- Pica criada uma Escola Municipal no lugar deno-

minado "Aterrado", no 12 distrito, com a denominaço de "Ana Voges". 

Artigo- 2 2- Revogam-se as disposiçes em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MU1ICIPA1 DE TAQU.ARI, 11 de setembro 

de 1958. 

Prudncio Pranklin dos Reis 

Prefeito. 

* 



Decreto n g  59, (t. 9 do outubro de 1958. 

"1Decreta lute oficial" 

.rudncio Fran.klin ios Reis, Prefeito Municipal de Ta- 

quari. 

l¼ço saber, no uso das atribuiçes legais, que se COZa-

fere a Lei Qrg&nic.a de Município: 

Cunsiderande a irreparavel perda que sofre ted. Univer-

se, cem o falecrnente, hoje ocorrido em Castel Gandelfo, na Itália, de 

Sua Santidade o Papa  Pie XII, que veio constituir uma lacuna zapreen-

chivel no nundo cUp1etice, en cujo setor prestou eu mais relevantes 

serviçus em favor cia pacificaçs entre as Naç&es, o que te justamente 

lhe proporcionou e titulo de "1apa da Faz'. 

Cnsi1erandQ, igualx.ente, o pezar cio Catoliciam., prívjk  

do cie um dtc icros Chcfei d.. Iroja, ø }apa Lugênio Paceili, de saia-

d.osa iem6ri.a, grande mio de nua atria, peL4 qual dedicou grande 

mer e &pecil nuidraç. 

Considrand, fina1ente, a preciosa iniciativa de ua 

Sntidacie era pr61 da rest.ursço dos costumes, apelando reiteradLarnen-

te, ao mundo inteiro para a observncja doa priroipios da acral e fra-

ternidade crista, visand, a i.mp1anta4. de um "Mundo Melhor". 

DECRETA; 

Artigo dnioe- 2 declarado lute oficial pr .ito dias, 

em t.d. o 1"Iunicipia, a partir desta data. 

C}ÀBINETi DO PREFEITO MUNICIPAL DE TÂQUJRI, 9 de outubro 

de 1958. 

Prudnci. Pranklin dos Reis 
- 	Prefeito. 



Decreto. nQ 60, de 31 de março de 1959 

"Cria e denomina Escola Municipal." 

PRUD2NCI0 PRANKLIN DOS REIS, Prefeito MunicIpal de Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuiçes legais que me confere o 

artigo 66, inciso XIX, da Lei Orgnioa do Municipio, considerando a ne-

cesaidadr que se verifica de urna unidade escolar no lugar denominado - 

"Reversa", no 12 distrito, 

DECRETA: 

Artigo- 12- Fica criada urna Eacola Municipal no lugar deno 

minado "Reversa", 12 distrito, sob a denominaço - "PROTASIO ALVES", --

que passará a funcionar na data de 1 9  de abril do corrente ano. 

Artigo- 2- Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GA13IIETE DO PREFEITO MUNICIPAL DB TAQUARI, 31 de março de 

1959. 

Prudêncio Pranklin dos Reis 
Prefeito Municipal. 



Decreto n 2  61, de 4 de iirnio de 1959. 

Cria e denon1na Escola I'unicipal." 

pTDÇJC 10 FRhUüIN D0 	Pre feito i'unicipa1 de aquari, 

1'a.ço caber, no uso das atribuiçes legais que me confere o ai 

tio 66, inciso XIX, da Lei Orgânica do Nunicipio, considerando a neces- 

idade que se veriica de urna unidide escolar no lugar denoninaio 'tFe-

dreira', no 1 9  distrito, 

•! - E C 	H. E T A: 

Artio- lL 'ica criada uua Eccola i unicipal no lugar deno-

iniriado 'edreira', 1 9  distrito, sob a denorriinaço 	LETE j 	que 

passará a funcionar na data de 6 de maio do corrente ano. 

Artio-. 2 9 - kevo;aria-ce as disposies em contrrio. 

GaBI1ET iX Pii(. 	iiIGLfi. 	)E 	JJII, 4 de 	iaio de 

1959. 

Prud n cio 1, ranUir, dos Leis 
Prefeito kunícipaI. 



»eereto nç 	de 25 do mato de 1959. 

c cLeflOiT1u .±seüla iunt tpz). . 

J 	1)r(;x() 1iL.[t 	LJ, irefeito ii.unioipI de aU,LV1 , 

o 8ter, no mo da atribuiçe3 1gai qUc tc 	rÍere e 

tio 66, i cio LIX, da ei Ornc do iirn1eipio, conoiderwdo a reces-

ivade jue se ve4'iica io u unidade eoo1ar no 1ur donunirdo "iorro 

Azul', lie 0,  ditritc', 

-! 	J 	 •S 	 À- 	.-1.. 

rtio- 1'- Lia cria(t uzna ;.rco1a -uniCipai rQ lugar denrai-

nado "iorro hUlt,  4 ditrito, sob a denoiiaç-ao 'Larecha1 /loriano iei-

xoto, que paZLF a 'unc1onar na data de 29-de a±o do corrente uno. 

rtjo- 2- i.evoari-e as diposiSe3 eu, contrriø. 

j .  ; iÍS( 	IICfi li 	; TJ F.J.I, 25 dc taio Jê 1959. 

ructnc lo ?raikI in dos Re 1E3 

i-refeito f-unicipal. 



Decreto n 9  63, de 17 de ag6sto de 1959. 

"Cria e denomina Escola Mun:icltal" 

PRUDÊNCIO FRÁNKLIN DOS REIS? Prefeito Municipal de Ta- 

quari. 

l¼ço saber, no uso das atribuiç&ea leg.iu que me conf e- 

re o artigo 66, inciso XIX, da Lei Orgnica do Municipio, conside-

rando a necessidade que se verifica de urna unidade escolar no lugar 

denoniinado "Carro do Lco, no 12 distrito. 

BECRE TA: 

Artigo 1 9- Fica criada urna Escola Municipal, no lugar - 

denominado "Carro do Leio", no 1 9  distrito, sob a denorninaçao "Cal-

das Junior", que passara a funcionar na data de 20 de sg6sto do - 

corrente ano. 

Artigo 2 9_ Revogam-.se as diposiçes em contrario. 

OABflE DO PREPEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, em 17 de - 

agôsto de 1959. 

Prudncio Pr$nkiirL dos Reis 
Prefeito Municipal. 



Decreto ng 64, de 5 de setembro de 1959 

"Cria e denomina Escola Municipal" 

PRUDICIO FRÁNKL1N DOS RIfl3, Prefeito 2Iunicipal de - 

Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuiçes legais que me co 

fere o artigo 66, inciso XIX, da Lei Orgânica do 1Iunicipio, co 

s3.derando a necessidade que se verifica de ua unidade escolar 

no lugar denominado "P&rtp Grande", nos campos de propriedade 

do Govmio do Estado do Rio Grande do Sul, no 12  distrito, 

Artigo l- Fica Criada uma Escola Municipal no lugar 

denomimado "Pôrto Orande", no 1 2  distrito, sob a denominztço - 

"Rodrigo Vilanova", que passard a funcionar na data de 9 de se-

tembro do corrente ano. 

BINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 5 de se-

tembro de 1959. 

Prudncio Franklin dos Reis 

Prefeito ?Iunic ipal. 



Decreto n 2  65, de 24 de setembro de 1959 

"Cria e denomina Escola Municipal" 

PRtTDNCIO FRANKLIN DOS REIS, Prefeito Municipal de T 

quari. 

Faço saber, •no uso das atribuiçes legais que me conf 

re o artigo 66, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município, consi 

derando a necessidade que se verifica de uma unidade escolar no 

lugar denominado "Vila Rica", no 32  distrito. 

DECRETA: 

Artigo l- Pica criada urna Escola Municipal no lugar 

denominado "Vila Rica", no 32  distrito, sob a denominaço "Cor2 

nel Jogo de Moraes Pereira", que passard a funcionar na data de 

28 de setembro do corrente ano. 

Artigo 22_ Revogam-se as disposlç&es em contrr1o. 

GÀBI1ETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 24 de se-

tembro de 1959. 

Prud êncio Pranklin dos Reis 
Prefeito Municipal. 



9 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Preleitura Municipal de Taquari 

DECRETO N 66, demarço de 1961. 

"Abre crdito especial e reduz 

dotaçes orçamenterias." 

JOO EDUARDO BIZARRO, Vice-Prefeito Municipal de 

Taquari em exercicio. 

Faço saber no uso das atribuiçeS que me confere 

a Lei Orgânica do Município e do ac6rdo com a autorizaço conti-

da no artigo 22 da Lei ng 522, de 22 de março de 1961. 

D E C R E T A 

Artigo L - Fica -.berto o crdito especial de - 

cincõenta mil cruzeiros (C450.000,OO)  para atender a seguinte - 

despesa, proveniente da autorizaço coxitante do artigo 12 da Lei 

n2 522, do 22 de março do 1961. 

• 	 Ckigo 8.93.4 - Verba para adquirir 

50 açes do Jornal 

" O Taquaryense" no 

• 	 valor de Cr41.000,OO 

• 	 cada urna. 	 508000,00 

Artigo 2 - UZo reduzidas as seguintes dotaços - 

orçamentarias: 

Cdigo 8.02.0 - a) Subprefeito da sede 0i4 6.200,00 

ti 	8,4 - a) Diretor Geral 	C43.80O, 

Ci450.000, 00 

Artigo 32 -Servirá de recurso para a cobertura do 

oi4dito de que trata o artigo 12, as reduçes conatantes do artigo 22, 

Artigo 42 - Revogam-se as di 	es em contrario. 

Gabinete do Prefeito 	 de Taquari,28do 

março de 1961. 



••'! 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Prefeitura Municipal de Taquari 

DECRETO N2 67 9  de 7 de abril de 1961. 

"Abre crdito especial e suplementar 
e reduz dotaço orçament.ria." 

3010 EDUARDO BIZARRO, Vice-Prefeito Municipal de 

Taquari, em exercício. 

Faço saber , no uao das atribuiçes que me confe-

re a Lei Orgniea do Município e de ao&rdo com as autorizaçes co 

tidas nos artigos 22 e 32 da Lei n2 523, de 6 de abri]. de 1961. 

D E C R E T A 	Artigo 12 - aberto o crdito especial de cr$... 

1.000,00 para atender a seguinte despesa, proveniente da autoriza-

ço constante do artigo 12 da Lei n2 523, de 6 de abri]. de 1961. 

Cdigo 8093.1 - Gratificaço especial ao £unoion 

rio Marcelino Alves da Silva Cr$ 

1.000,00. 

Artigo 22 - Fica aberto o ordito suplementar de 

Cr$6.000,00 para atender a seguinte despesa, proveniente da auto-. 

rizaço constante do artigo 32 da Lei n2 523, do 6 de abril de 1961. 

C6digo 8.09.0 - Gratificaço ao funcionr1oManoe1 

Jos Pôrto, pela prestaço de servi-

ços especiais Câmara Municipal em 

suas sesses notui'nas conforme re-

Soluçes n28.. 515, de 3.4 9 56 e 693, 

de 30.12.60. ........ Cr66000,00 

Artigo 32 - reduzida a seguinte dotaço orçamen- 

tia: 

06d1go 8 993, - Verba para reajus tamento de venci-

mentos do pessoal fixo, a fixar em 

'4 lei especial. .,..... Cr7.000,00 



Artigo 42 - Servix4 de recureo para a cobertura 

dos oi4ditos de que tratan os artigos 12 e 22 a reduqo constante - 

do artigo 32, 

Artigo 52 - Revoga-se as disposiQes em contra- 

rio* 

de abril de 1961. 

GABINETE DO 

- 

ce-Prefeito em exero 

QUàRI, em 7 



ti 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Taquari 

DECRETO N2 68 1  de 7 de abril de 1961. 

"Abre crdito especial, cancela e 
reduz dotaçes orçamentariaS.." 

oXo EDUARDO BIZARRO, Vioe-Prefeito Municipal de 

Taquari, em exercício. 

Faço saber, no uso das atribuiç6es que me ooníere 

a LeioOrgnica do Município e de acrdo com a autorizaço contida no 

artigo 32 da Lei n2 524, de 6 de abril de 1961. D E C R E T A 

Artigo 12 - aberto o crdito especial de Cr... 

84.000,00 para atender a seguinte despesa, proveniente da autorizaço 

constante do artigo 12 da Lei n9 524, de 6 de abril de 1961. 

C6digo 8.00.0 - Auxílio para ressarcimento de dos- 

pesas e representaço ao Assessor 

Legislativo. ........ Cr84 9000,00 

Artigo 2 - So canceladas e reduzidas as dotaç&es 

o 
orçamentariaS seguintes: 

Cancelamentos. 	C6digo 8.00.0 - a) Vencimentos do Oficial Legisla- 

tivo, padro XII. ... Ci$40.200,00 

C6digo 8.00.0 - b) Gratificaço à funcionÁ-

ria gejane M. da Rosa, 

pela pre8taço de ser-

viço especial Cxnara 

Municipal em Suas 803-

sos noturnas, conforme 

reso1uço n2 515,.. de 3. 

4.1956. 	 Cr$ 6.000,00 

Cdigo 8.02.0 - a)Subprefeito da sede 1121.800,00 

C6digo 8.04.0 - d)Oficial Escrevente "12.000,00 



06digo 8.93.0 - Verba para reajus-

tamento de venci-

mentos do pessoal 

fixo, a fixar em 
à: 

lei espec1alt..Cr_4.000,00 

Cr84.000,00 

Artigo 32 - Serviro de recurso para a oobertu-

ra do crdito de que trata o artigo 12 os cancelamentos e reduçes 

con,stantes do artigo 22. 

Artigo 42 - Revogai-se as dispoaies em oontr- 

rio. 

GABINETE DO 	XJ!TXÇIPAL DE T&ÇU ARI, 5M 

7 de abril de 1961. 

Vice-Prefeito em exercicio, 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Prefeitura Municipal de Taquari 

DECRETO n2 69, de 11 de abril de 19619 

"Abre crito especial, reduz dotaçes 
orçamentarias e apresenta como recur-
so parte do saldo disponível em caixa 
do exercido de 1960" 

JO.O EDUARDO BIZARRO, Vice-Prefeito Municipal de Ta-

quari, em exercício. 

Faço saber, no uso das atribuiç6es que me confere a 

Lei Orgânica do Município e de ac6rdo com a autorizaço contida no 

artigo 32 da Lei n2 519, de 22 do março de 1961. 

D E C R E T A 

Artigo 12 - aberto o crdito especial de Cr..... 

125.000,00 para atender a seguinte despesa, proveniente da autori-

zao constante dcs 12 e 22 da Lei n 519, de 22 de março - 

de 1961. 

Cdigo 8 993.2 - Verba destinada aquisiço de um 

terreno em zona central desta cida-

de a ser doado ao Estado do Rio Gran-

de do Sul para a construço de uni' 

p6to de Saido. •..... Ci4125.000 0 00. 

Artigo 22 - 3o reduzidas as seguintes dotaçes orça- 

montarias: 

Cdigo 8 0 04.0 - a)Diretor Geral 	cr4 10.400,00 

8.04.0 - 4Oficia1 Escrevente, 

padro X. .......... 	Cx$ 7,600,00 

8.81.0 - a)Cinco turmeiros, pa- 

dro III,incluslve um 

avanço a Pedro Ant6nio 

da Rosa. ............. 	Cr$ 42.600,00 

8082.0 - g)Quatro choferes,pa- 



droIX, inclusive um 

avanço a Walter Hack-

mann. 
.4 

Codigo 8,93.0 - Verba para reajusta-

monto de vencimentos 

do pessoal fixo, a - 

fixar em lei especi- 
'I' al..4.. 	. . .... Cr 20.400,00 

Cr$ 92.000,00 
Por conta do saldo disponivel em cai- 

xa do exercido de 1960,convenlente- 

mente apurado em balanço. .......... Cr 33.000,00 

Cr.125. 000,00 

Artigo 32 - Serviz4 de recurso para a cobertura dc 
o 

ordito de que trata o artigo 12 as reduçes constantes do artigo 

29 o a tmportancia de Cr33.000,00 por conta do saldo disponivel 

em caixa do exercicio de 1960, convenienternente apurado em balan-

çO. 

Artigo 42 - Revogam-se as disposiçes em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO Z.JI IP4.DE TA(UARI, em 11 

de abril de 1961. 

1 

Vice-Prefeito em exercicio. 



o 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Pre!eitura Municipal de Taquari 

Decreto nO 70, de 25 de abril de 1961. 

"Decreta luto oficial" 

oIo EDUARDO BIZARRO, Vice-prefeito Municipal de Taquari, 

em exercício. 

Paço saber no uso das atribuiçes que me confere a Lei - 

Orgânica do Município, considerando a irreparvel perda que sofre a Na-

ço Brasileira e principalmente o Rio Grande do Sul, com o falecimento 

do eminente homem pib1ico Di'. ,Antnio Augusto Borges de Medeiros, que - 

por mais de vinte anos dirigiu os destinos de nosso Estado; consideran-

do que o ilustre brasileiro, lega a seus patrícios exemplos dignifican-

tes de rara honradez, ílustragEo. moralidade, patriotismo, virtudes ci-

vicase de administrador de larga viso; considerando, ainda, ser o - 

ilustre morto o C&].timo cdnstituinte de 1891; considerando mais, que nes 

ta hora grave da nacionalidade a perda irreparvel do grande republica-

no Di'. Antnio Augusto Borges de Medeiros, abre uma lacuna difícil de 

ser preenchida, pois que homens da envergadura moral do grande riogran-

dense, cuja atuaço na vida política e administrativa da Naço devem 

servir de paradigma aos políticos e administradores brasileiros; corií 

derando, fInalmente, que o Município de Taquari, sentindo profundamerátè  

o desaparecimento do eminente republicano, como preito de derradeira tio 

menagem; 

DECRETA: 

Artigo S.nico - decretado luto oficial por três dias, - 

em todo o Município, a partir desta. 

GABINETE DO PREFEIT.UNICIPAL DE TAQ.UARI, em 2b--4e abril 

de 1961. 

3oao Eduardo Bizarro 
efe ftõ eiie tt 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Preleitura Municipal de Taquari 

DECRETO N2 71, de 5 de maio de 1961. 

"Abre ordito sup'lexnentar e reduz dota-
o orçamentr1a." 

oXo EDUARDO BIZARRO, Vice-Prefeito Municipal de Ta-

quari, em exercido. 

FaQo saber, no uso das atribuiçes que me confere a 

Lei Orgânica do Município e de acordo com a autorizao contida no-. 

artigo 2 2  da Lei ng 526, de 5 de maio de 1961. 

D E C R E T A 

Artigo 12 - aberto o oi4dito suplementar de cr.. 
61.500,00 para atender a seguinte despesa, proveniente da autoriza-

ço constante do artigo 12 da Lei n2 526, de 5 de maio de 1961 9  

Cdigo 8.04.0 - d) Oficial Escrevente, 

pad.ro  VIII ......... 	$ 25.500,00 

Cdigo 8.13.0 - f) Oficial Escrevente, 

padro VIII ......... Cr 36.000 7 00 

Artigo 22 - reduzida a seguinte dotaço orçamenta- 

ria. 

C6dlgo 8.93.1 - e) Verba para reajustamento de sala- 

rios a fixar em lei es-. 

pedia1.......,......p61.5OçJ,OQ 

Artigo 39 - Servira de recurso para a cobertura do 

crdito de que trata o artigo 19 a reduço constante do artigo 22. 

Artigo 42 - Revogai-se as disposiçes em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO,-MrrdÏXL-DE--PA,QUARI, em 5 de 

maio de 1961. 

Vice-prefeito em exercício, 



tia 
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si 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Taquari 

]ECRET0, N2  72 1  de 31 de. agô.sto de 1961. 

"Altera o artigo 29 do Decreto n 2  66, 

•de 28/3/61 1. 

JOÃO EDUARDO BIZARRO, Prefeito IIunicipal de Taquari. 

1?aço saber no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

0rgnica do Iviunicípio e de acrdo com a autorizaço contida no arti-

go 2 2  da Lei n 2 522, de 22 de março de 1961. 

DE CRETA: 

Artigo- 1v- E alterado o artigo 2. do Decreto n 2  66, 

de 28/3/61, da forma seguinte: 

Sio reduzidas seguintes dotaçes orçamentárias: 

Código- 8.02.0-a) Subprefeito da sede ..........C'R$ 6.200,00 

tt 	 8.04.0-a) Diretor Geral ..............CR$20.700,00 

91 	 8.93.0- Verba para atender ao pagamen- 

to de todos os dispndios decor- 

rentes da reõlassificaço do fun- 

cionalismo ...................CR$23.100,00 

CR$50.000 9 00 

to de 1961. 

Artigo- 2- Revogam-se as disposiç6es em contriLrio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 31 de agôs- 

( 

Prefeito 1Iunicipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Prefeitura Municipal de Taquari 

xExxmx. 
DECRETO, N2 73, de 31 de agôsto de 1961. 

"Altera o artigo 2 9  do Decreto n 2  68, 

de 7/4/61." 

JOÃO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

Org.nica do Município e de ac6rdo com a autorizaço contida o ar-

tigo 2 2  da Lei n 9  524, de 6 de abril de 1961. 

DECRETA: 

Artigo- 1- E alterado o artigo 22 do Decreto n 2  68, de 

7/4/61, da forma seguinte: 

So canceladas e reduzidas as dotaç6es orçamentárias se- 

guintes: 

Cancelamentos:- C6digo-8.00.0-a) Vencimentos do Oficial Legisla-

tivo, padro XII .....................CR$40.200,00 

Cádigo-8.00.0-b)G-ratificaço à fun- 

cionária Rejane II.da Rosa, pela pres- 

taço de serviços especial à Câmara 

Municipal em suas Sesses noturnas, 

conforme reso1uço n 2 515, de 3.4.1956 " 6.000,00 
Reduç&es 	C6digo-8.02.0-a)Subpre±'eito da sede 	" 21.800 2 00 

It 	8.04.0-d)O±'icial Escrevente 	ti  3.186780 
8.93.0- Verba para atender ao 

pagamento de todos os dis 
pndios decorrentes da 
reclassificaço do fim- 
cionalismo ............." 	8.813,20 

ti 	8.93.1-Verba para reajustamen- 
to de vencimentos do ps 
soai variáve1,1-. fixar em 
lei especial ............" 4.000.00 

Artigo-2 9- Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL D15 QUARI, 31 de agô-Le 1961, 

duardoBizarr; 
Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Preleitura Municipal de Taquari 

0Í. N. 

Decreto n2 74, do 30 de setembro de 1961. 
/ 

"Cria e dá denominaço a urna 

Escola Municipal." 

JOO EDUARDO BIZ.ARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber no uso das atribuiçes que me confere o ar-

tigo 66, inciso XIX, da Lei Org.nica do Municipio e do confor-

midade com a C1usu1a Primeira Pargrafo Segundo, do ac6rdo - 

Especial assinado entre esta Prefeitura e o Estado do Rio Gran 

de do Sul, em 20 de junho de 1960, considerando a indicaçTo -. 

feita polo Grupo de Superviso do Plano de Expando Descentra-

lizada do Ensino Primrio: 

DECRETA.: 

Artigo- 1- Fica criada urna Escola Municipal no lugar 

denominado "Pedra ira dos Bragas", prime iro dis tr 1 to dos te Muni 

cípio, com a donominaqo de "Capito José Rodriguos de Castro." 

Artigo- 2- Revogam-se as d1SOS1OS em co.ntrrio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 30 do setem-

bro de 1961. 

Prefeito Municipal. 



o 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Preieitura Municipal de Taquari 

OLN. 

Decreto n 2  75, de 30 de setembro de 1961. 

"Cria e dá denominaçao a uma Esco-

la Municipal." 

J0.0 EDUARJ)O BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber no uso das atribuiçes que me confere o artigo 

66, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município ? de conformidade 

com a Cláusula Primeira Parágrafo segundo, do ac6rdo Especial 

assÍnado entre esta Prefeitura e o Estado do Rio G-rande do Sul, 

em 20 de junho de 1960, considerando a indicaço feita pelo Gru-

pode Supervieo do Plano de Expansao Descentralizada do Ensino 

Primário: 

DECRETA: 

Artigo- 1- Fica criada urna Escola IIunicipal no lugar de-

nominado ttcapao  dá Cruz", primeiro distrito deste I'Iunicípio, - 

com a denominaço de "Cel. Manoel Ribeiro Põntes Filho". 

Artigo- 2- Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GÃBINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 30 de setembro 

de 1961. o 
Jogo Eduardo Bizarro 

Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

01. N. 	 Freleitura Municipal de Taquari 

DECRETO N76. 

"Declara de utilidade pública e de-

i3apropria terreno, situado nesta ci- 

dade, para a.construço de uma Beco- 

la Pública, denominada "Baro do Ibi-

cuí." 

JO.O EDTJhRDO BIZARRO, Prefeito Liunicipal de Taquari. 

Faço saber no uso das atribuiçes que me confere o artigo 

66, inciso XIX, da Lei Orgânica do Muniípio e dc conformidade com o 

Artigo 1 9  da Lei n 2  525, de 6 de abril de 1961: 

DE CRETA: 

Artigo- la- E declarado de utilidade pública o desapro- 
1 

priado pelo Iiunicípio, pelo preço de OR9O.000,00, para o fim de ne- 

lo ser construída una Escola Pública, dcnoriinada "Baro do Licuít, 

o terreno a seguir descrito, de propriedade do Sr. Dr. Adroaldo lies- 

quita da Costa: dimenses 50X50 rnts.2; confrontando-se ao Sul com a 

futura continuaço da Travessa Albino Pinto e pelos demais lados - 

com a propriedade do transmitente vendedor. 

Artigo-2- Revogam-se as disposiç6es em contrrírio. 

G-ABIETE DO PREPEITO LItJrICIPAL DE TAQUARI, 30 do dezembro 

de 1961. 

Prefeito Liunicipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

oí. N. 	 P'ete.itura Municipal de Taquari 

Decreto n 9  77, de 30 de dezembro de 1961. 

"Declara de utilidade pública e desa-

propria terreno, situado nesta cidade, 

para construço de uma Escola Pública, 

denominada "Clotilde Braga".. 

J0.0 EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber no uso das atribuiç6es que me confere o artigo 66, 

inciso XIX, da Lei 0rgnica do Município e de conformidade com o arti- 

go 1 2  da Lei ng 508, de .30 de novembro de 1960: 

DE ORE TÁ: 

Artigo- l- E declarado de utilidade publica e desapropriado 
- 

pelo Município, pelo preço de CR22e0o0;OO para o fim de nele ser cons-

truída urna Escola Pública, denominada "Clotilde Braga", o terreno a se-

gllir descrito, de propriedade do Si'. Pedro da Conoeiço de Aquino; di- 

menses cincoenta (50) metros de frente por sessenta (60) metros de fren-

te a fundo; confrontando-se, aoSul,com terreno da Navegaço Arnt. Ltda.; 

ao Norte, com a rua Visconde do Rio Branco; ao Oeste, com terreno de pro-

priedade de Prancisco de Aquino; e ao Leste, com terrenos de sucessores 

de José Parias Guimares Pilho. 

Artigo- 2- Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 30 de dezembro de 

1961. 

E] 

Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
01. N. 	 PieTeitura Municipal de Taquari 

Decreto n 9  78, de 30 de dezembro de 1961. 

"Abre crédito especial e indica como 

recurso operaçao de crédito." 

J00 EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber no uso das atribuiçes que me confere a Lei Orgni-

ca do Municipio, que de c6rdo com a autorizaçao contida no art. l, da 

Lei ng 531, de 12 de junho de 1961. 

DECRETA: 

Artigo- 12  Fica aberto o crédito especial de trgs milhies 

trezentos e noventa e cinco mil cruzeiros (CR$3.395.000,00), para aten- 

dor as despesas provenientes da autorizaçao constante do artigo l, da 

Lei ri2  531, de 12 de junho de 1961. 

Código 8.93.4- Verba para atender despesas com as obras de életrifi-

caço do distrito de Paverema .................... CR 3.395.000 9 00 

Artigo- 2- Servirá de recurso para cobertura da despesa de 

que trata o artigo l, o produto de parte do empréstimo autorizado pe-

la Lei n 2  498, de 16 de julho de 1960, denominado "Eletrificaçao de 

Paverama". 

ÁrtigoL 32-  Revogam-se as disposiç6es em contrario. 

GABIUETE DO PREITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 30 de dezembro de 

1961. 

Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
01. N. 	 - Prefeitura Municipal de Taquari 

DECRETO,n9 79, de 28 de fevereiro de 1962. 

"0ria e dá denorninaçao a urna Escola Muni-

cipal." 

JOÃO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber no uso das atribuiç&es que me confere o artigo 66, 

inciso XIX, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Cláu8U- 

la Primeira Parágrafo segundo, do aordo Especial assinado entre esta Pre-

feitura e o Estado do Rio GTande do Sul, em 20 de junho de 1960, conside- 

rando a indicaço feita pelo Grupo de supervisao do Plano de Expansao Deg 

centralizada do Ensino Primário. 

DE CRE TÁ: 

Artigo- l- Pica criada uma Escola Municipal no lugar denomi- 

nado "Pinheiros", primeiro d.istrito deste Município, com a denominaço 

de "Professor Emilio SCjt 1 . 

Artigo- 22 Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TÂQUARI, 28 de fevereiro 

de 1962. 

Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
o!. N. 	 Preleitura Municipal de Taquari 

DECR3TO n 2  80, de 28 de fevereiro de 1962. 

"Cria e dá denominaçao a urna Escola 

Municipal." 

JOÃO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipa]. de Taquari. 

Paço saber no uso das atribuiç&es que me confere o artigo 66, 

inciso XIX, da Lei Orgânica do Municipio e de conformidade com a Cláusu-

la Primeira Parágrafo segundo, do acôrdo Especial assinado entre esta - 

Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de junho de 1960, co 

siderando a indlcaço feita pelo Grupo de Supervisao do Plano de Expan- 

sao Decentraljzada do Ensino Pr:imário. 

DE CRETA: 

Artigo- ].Q  Pica criada uma Escola Municipal no 1uar d.enomi- 

nado "Rincao So José", primeiro distrito deste Município, com a deno-

minaçao de ItThimoteo  Junqueira dos Santos". 

Artigo- 2- Revogam-se as disposiç&es em contrário. 

GABII'ETE DO PREITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 28 de fevereiro de 

1962. 

1 

1-1 	 Prefeito Municipal. 



jç 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
01. N. 	 Preleitura Municipal de Taquari 

DECRETO, n81, de 28 de fevereiro de 1962. 

"Cria e dá ãenominaçao a urna Escola 

Municipal. 

JOÃO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber no uso das atribuiçes que me confere o artigo 66, 

inciso XIX, da lei Orgânica do Município e de conformidade com aCláu- 

sula Primeira Parágrafo segundo, do acôrdo Especial assinado entre es-

ta Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de junho de 1960 1  

considerando a indicaçao feita pelo Grupo de supervisao do Plano de - 

Expanso Descentralizada do Ensino Primário. 

DECRETA: 

Artigo- 1- Fica criada urna Escola Municipal no lugar deno-

minado "Pôrto Grande", primeiro distrito, deste Município, com a d.eno-

minaçao "Professôra Francisca Veloso". 

Artigo- 2- Revogam-se as disposiçaes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUiTICIPAl DE TAQUARI, 28 de fevereiro 

de 1962. 

4 

Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

01. N . Preleitura Municipal de Taquari 

DECRETO n2  82, de 28 de fevereiro de 1962. 

"Cria e dá d.enominaço a urna Escola Mu-

nicipal." 

JOÃO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber no uso das atribuiç6es que me confere o artigo 66, 

inciso XIX, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Cláusu.- 

la Primeira Parágrafo segundo, do ac6rdo Especial assinado entre esta - 

Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de junho de 1960, con-

siderando a ind.icaço feita pelo Grupo de Supervisao do Plano de Expan - 

sao Descentralizada do Ensino Primário. 

DECRETA: 

Artigo- 12- Pica criada uma Escola Municipal no lugar denomina-

do "Carapuça", primeiro distrito deste Município, com a denominaçao de 

"Albertino Saraiva". 

Artigo- 2 9- Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

GABII1ETE DO PREFEITO MUNICIPAI DE TAQUARI, 28 de fevereiro 

de 1962. 

Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
01. N. Preleitura Municipal de Taquari 

DECRETO n 2  84, de 28 de fevereiro de 1962. 

"Orla e dÁdenorninaço a urna Escola Mu-

nicipal." 

JOXO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber no uso das atribuiçes que me confere o artigo 66, 

inciso XIX, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Cláu-

sula Primeira Parágrafo segundo, do ao6rdo Espec±al assinado entre esta 

Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de junho de 1960, con-

siderando a inaicaçao feita pelo Grupo de Supervisão do Plano de Expan-

sao Descentralizada do Ensino Primário. 

DE CRETA: 

Artigo-. l- Fica criada uma Escola Municipal no lugar denomina-

do "rnoras", primeiro distrito deste Município, com a denominaçao de - 

"Professor Tochetto". 

Artigo- 2 2  Revogam-se as disposiç6es em contrário s  

GABIIETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 28 de fevereiro de 

1962. 

ri 

Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
01. N. 	 Prefeitura Municipal de Taquari 

DECRETO n 2  85, de 28 de fevereiro de 1962. 

"Cria e dá denoniinaço a uma Escola 

Municipal.t1  

JOÂO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber no uso das atribuiç6es que me confere o artigo 

66, inciso XIX, da Li Orgnioa do Município e de conformidade com a 

Cláusula Primeira Parágrafo segundo, do acôrdo Especial assinado en-

tre esta Prefeitura e o Estado do Rio Grande.do Sul, em 20 de junho 

de 1960, considerando a indicaçao feita pelo Grupo de Superviso do 

Plano de Expanso Descentralizada do Ensino Primário. 

DE CRETA: 

Artigo- 12- Pica criada uma Escola Municipal no lugar deno-

minado "Pazenda dos Porto", primeiro distrito deste Município, com a 

denominaçao "Padre Alfredo Gonçalves de Moura". 

Artigo- 2- Revogam-se as d.isposiç6es em contrário. 

GABINETE DO PREPITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 28 de fevereiro 

de 1962. 

0a0 Eduardo Bizarro 
- 

Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Ol. N. 	 Pi'eteitura Municipal dc Taquari 

DECRETO nQ 86, de 28 de fevereiro de 1962. 

"Cria e dá ãenominaçao a unia Escola Nu-

flicipal.'t 

JO.O EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber no uso das atribuiç6es que me confere o artigo 66, 

inciso XIX, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Cláu- 

r sula PHmeira Parágrafo segundo, do ac6rdo Especial assinado entre es-

ta Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de junho de 1960, 

considerando a indicaço feita pelo Grupo de Supervisao do Plano de Ex- 

pansao Descentralizada do Ensino Primário. 

DECRETA: 

Artigo- l- Pica criada uma Escola Municipal no lugar deno-

minado "Concórdia", segundo distrito deste Município, com a denomina-

çao de "Dr. Borges de Medeiros". 

- Artigo- 2- Revogam-se as disposiçaes em contrário. 

GÂBLNETE DO PREEIT0 MUNICIPAL DLIAQUÀI • 28 de fevereiro de 

1962. 

Jdoiza 
Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
ot. N. 	 Preleitura Municipal de Taqnari 

DECRETO n 9  87, de 28 de fevereiro de 1962. 

" Cria e dá denominaço a urna Escola Mu-

nicipal." 

JOXO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber no uso das atribuiçes que me confere o artigo 

66, inciso XIX,. da Lei Org&nica do Município è de conformidade com a 

Cláusula Primeira Parágrafo segundo, do acôrdo Especial assinado entre 

esta Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de junho de - 

1960, considerando a indicaçao feita pelo Grupo de Supervisao do Pia-. 

no de Expansão Descentralizada do Ensino Primário. 

DE CRETA: 

Artigo- 12 Pica criada urna Escola Municipal no lugar denomi- 

nado "Amoras", primeiro distrito deste Município, com a denominaçao de 

"Dr. Liberato Saizano Vieira da Cunha". 

Artigo- 2 9- Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GABIIETE ix PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUÁRI, 28 de fevereiro 

de 1962. 

Jo 
feito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
01. N. 	 Prefeitura Municipal de Taquari 

DECRETO n. 88, de 28 de fevereiro de 1962. 

e 
	

"Cria e dá ô.enominaçao a uma Escola Mu- 

nicipal." 

JO.O EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber no uso das atribuiç6ea que me confere o artigo 66, 

inciso XIX, da Lei 0rgnica do Município e de cofformidade com a Cláu-

sula Primeira Parágrafo segundo, do acôrdo Especial assinado entre es-

ta Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de junho de 1960, 

considerando a indicaço feita pelo Grupo de Supervisao- do Plano de Ex-

pansao Descentralizada do Ensino Primário. 

DE CRETA: 

Artigo- 1 2- Pica criada uma Escola Municipal no lugar deno-

minado "Boa Esperança", segundo distrito deste Município, com a denomi-

naçao de "Ervida Lautert da Silva". 

Artigo- 2 2- Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GAB]]IETE DO PREITO MTJ1'TICIPAI DE TAQUARI, 28 de fevereiro 
* 

de 1962. 

Prefe.to Municipal. 

e, 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
01. N . Pe!eitura Municipal de 'raquari 

DECRETO ng 89, de 28 de fevereiro de 1962. 

"Cria e dá denominaço a uma Escola Mu-. 

nicipal ." 

JOÃO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber no uso das atribuiçes que me confere o artigo 66 9  

inciso XIX, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Cláu.-

sula Primeira Parágrafo segundo, do ac6rdo Especial assinadõ entre es-

ta Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Bul, em 20 de junho de 1960, 

considerando a indicaçao feita pelo Grupo de Superviso do Plano de Ex-

panso Descentralizada do Ensino Primário. 

DE O R E T A: 

Artigo- 12. Pica criada uma Escola Municipal no lugar deno-

minado "Paveraina" , segundo distrito deste Município, com a denonhinaç&o 

ae "ProÍ'essôra Gonçalina Pinto Vilanova". 

Artigo- 2 2- Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 28 de fevereiro 

de 1962. 

J0a0 Eduardo Bizarro 
ito Municjãi_ 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
01. N. 	 Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto nQ 90, de 28 de fevereiro de 1962. 

"Cria e dá denominaçao a urna Escola 

Municipal. 

JOXO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber no uso das atribuiçes que me confere o artigo 66, 

inciso XIX, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com a. Cláusu-

la Primeira Parágrafo segundo, do ac6rdo Especial assinado entre esta -- 

Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de junho de 1960, con-

siderando a indicaçao feita pelo Grupo de Supervisao do Plano de Expan- 

8a0 Descentralizada do Ensino Primário. 

DE CRETA: 

Artigo- l- Fica criada uma Escola Municipal no lugar denomina-

do "Carapuça", primeiro distrito deste Município, com a denominaçao de 

"Othelo Rosa". 

Artigo- 2- Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE .TA.QUARI, 28 de fevereiro de 

1962. 

Jogo Eduardo Bizari 
Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Of. N. 	 Preleitura Municipal de Taquari 	 - 

Decreto n2  91, de 21 de março de 1962. 

"Abre crédito especial e apresenta como 

recurso parte do saldo disponível em cai-

xa do exercício de 1961." 

JOZO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari, 

Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei Orgni-

ca do Município e de acôrdo com a autorização contida no artigo 2 9  da - 

Lei n2  547, de 28 de dezembro de 1961. 

DECRETA: 

Artigo- 12- E aberto o crédito especial de CR$350.000,00 para 

atender a seguinte despesa, proveniente da autorizaço constante do;: ar-

tigo1 2  da Lei n 9  547, de 28 de dezembro de 1961. 

Código- 8.93.2-  Aparelhagem de prevenço contra incêndio para 

atender a cidade em suas zonas urbana e. suburbana ...... CR$ 350.000,00 

Artigo- 	Servira de recurso para cobertura da despesa de 

que trata o artigo 1 9 , parte do saldo disponível em caixa do exercício 

de 1961, convenientemente apurado em balanço. 

Artigo- 39_  Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI 9  21 dc março de 1962. 

oaõ Eduardo Bizari 

Prefeito Municipal. 

o 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

ot. N. 	 Preleitura Municipal de Taquari 

Decreto ng 92, de 31 de março de 1962. 

"Cria e dá denominaço a uma Escola 

Municipal." 

J0.0 EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber no uso das atribu.iç6es que me confere o artigo 

66, inciso XIX, da Lei Orgânica do IIunicípio e de conformidade com a 

Olgusula Primeira Pardgrafo segundo, do ac6rdo Especial assinado en- 

tre esta Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul, em 20 do junho 

do 1960, considerando a indicaçao feita polo Grupo de Superviso do 

Plano de Expanso Dbscentralizada do Ensino Pr:im.rio. 

DECRETA: 

Artigo- 1 2~ Fica criada uma Escola Municipal no lugar dono-

minado "Cachimbos", segundo distrito deste Município, com a denomina-

ço de "Casemiro de Áb reutt. 

Artigo- 29 Revogam-se as disposiç6es em contrario. 

GABINETE DO PREITO MUNICIPALDE TAQUARI, 31 de março de 

1962. 

n 

Joo Eduardo 
Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

01. N. Preleitura Municipal de Taquari 

Docreto ng 93, de 31 de março de 1962. 

4tQria e dá denominaço a urna Escola Mu-. 

nicipal ." 

JOO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquarï. 

Paço saber no uso das atribuiçes que me confere o artigo 66 1  

inciso XIX, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Clu-

sula Prijnei'ra Parágrafo seg.uido, do acôrdo Especial assinado entre esta 

Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de junho de 1960, con-

siderando a indicaço feita pelo Grupo de Superviso do Plano de Expan-

so Descentralizada do Ensino Primário. 

DE CRETA: 

Artigo- 12- Pica criada iima Escola Municipal no lugar denomi- 
1' 

nado "Oarnpo do Estado", primeiro distrito deste Município, com a deno-

minaço de " Olavo Bilac". 

Artigo- 2- Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

GABIIETE DO PREFEITO MUIICIPAL DE TÁQUARI, 31 de março de 1962 9  

±'rerelto Ivluniclpa.L. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
01. N.. 	 Preteitura Municipal de Taquari 

Decreto n994,  de 15 de abril de 1962. 

"Cria e dá denominaçZo a urna Escola 

Municipal ." 

JOXO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço siber no uso das atribuiçes que me confere o artigo 66, 

inciso XIX, da Lei Org&nica do Município e de conformidade com a 

Cláusula Primeira Parágrafo segundo, do acrdo Especial assinado 

entre esta Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de ju- 

nho de 1960, considerando a indicaço feita pelo Grupo de Supervi- 

so do Plano de Expansão Descentralizada do Ensino Primário. 

DECRETA: 

Artigo- 1- Pica criada uma Escola Municipal no lugar deno-

minado "Fazenda AuTora", primeiro distrito deste Município, com 

a denominação de "Alvaro Haubert". 

Artigo-. 2- Revogsm-se as disposiç6es em contrgrio, 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TÁQUARI, 15 de abril 

de 1962. 

LI 

oao ictuara.o izarro 
Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Of. N. 	 PreYeitura Municipal do 'Faquari 

Decreto n 2  95, de 28 de abril de 1962. 

"Abre crédito especial e apresenta corno 

recurso parte do saldo disponível en 

caixa do exercïeio de 1961." 

JOXO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

Orgânica do Municipio e de ac6rdo 0011 a autorizaçao contida no 

artigo 1 9  da Lei n 9  556, de 28 de abril de 1962. 

DE ORE Ti: 

Artigo- 1- E aberto o crédito especial de cento e sessen-

ta e oito mil•cruzeiros (01168.000,00) para atender a despesa - 

proveniente da autorizaçao constante do artigo 12 da Lei n 9  556, 

de 28 de abril de 1962. 

Código- 8.02.3- Verba destinada à reforua do jeep da Pre- 

feitura ................. ..OR$ 168.000,00 

Artigo- 2- Servirá de recurso para cobertura da despesa 

de que trata o artigo 12, parte do saldo disponível e= caixa do 

exercício de 1961, convenientemente apurado em balanço. 

Artigo- 32_ Revogam-se as disposiçes er.i contrário. 

GABINETE DO PREPEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 28 de abril de 

1962. 

ç - 

2- 
Prefeito Municipal. 



ESTADO DO LUO GRANDE DO SUL 
Of. N. 	 Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto n 2  96, de 28 de abril de 1962. 

Abre crédito especial e apresenta co-

ao recurso parte do saldo, disponível 

ea caixa do exercício de 1961. 

JOXO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

Org.nica do Município e dc acôrdo coa a autorizaçe contida no ar-

tigo 2 2  da Lei n 9  556., de 28 de abril de 1962. 

DE CRETA: 

Artigo- 1- E aberto Q crédito especial de quinhentos e 

setenta mil cruzeiros (CR$570.000,00) para atender a despesa pro-

veniente da autorizaçao constante do artigo 2 9  da Lei n 2  556, de 

28 de abril de 1962. 

Oádigo- 8.02.2- Aquisiço de u.0 automóvel para a represen-

t.çao do Prefeito Municipal ............  ....... 	OR$ 570.000,00 

Artigo- 2- Servirá de recurso para cobertura da despesa 

de que trata o artigo l, parte do saldo disponível ea caixa do 

exercício de 1961, convenientemente apurado em balanço. 

Artigo- 39_  Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GABINETE DO PREITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 28 de abril de 

1962. 

Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
01. N. 	 Preleitura Municipal de Taquari 

Decreto ng 97, de 28 de abril de 1962. 

'Cria e dó denominaço a uma Eoola 

Nunicipal ." 

JOXO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de T.quri. 

Paço saber no uso das atribuiçes que me confere o artigo 66, 

inciso XIX, da Lei 0rgnica do Municipio e de conformidade com a C1u-

sula Primeira Par.grafo segundo, do ac6rdo Especial assinado entre - 

esta Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de junho de 

1960, considerando a indicaço feita pelo Grupo de Superviso do Pia- 

no de Expanso Descentralizada do Ensino Primário. 

DECRETA: 

Artigo— i— Pica criada uma Escola Municipal no lugar denomi- 

nado "Paverania", segundo distrito deste Município, com a denominaçao 

de "Joao Frederico Peyh". 

Artigo.- 2— Revogam—se as disposiç6es em contr1rio. 

GABUIETE DO PREPEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 28 de abril de 1962. 

Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

W. N. 	 Preleitura Municipal de Taqari 

Decreto n 9  98, de 28 de abril de 1962. 

"Cria e dá d.enominaçao a uma Escola 

Municipal." 

JOXO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber no uso das atribuiçes que me confere o artigo 66, 

inciso XIX, da Lei Orgânica do Município •e de conformidade com a - 

Cláusula Primeira Parágrafo segundo, do acôrdo Especial assinado 

entre esta Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de ju-

nho de 1960, considerando a indicaço feita pelo Grupo de Supervisão 

do Plano de Expanso Descentralizada do Ensino Primário. 

DECRETA: 

Artigo- 1- Pica criada uma Escola Municipal no lugár denomi-

nado "Santa Manoela", segundo distrito deste Município, com a deno-

minaço de "Dr. Rodrigo de Azambuja Vilianova". 

Artigo- 2- Revogm.-se as disposiçes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO IiUNIOIPAL DE TAQUARI, 28 de abril de 

1962. 

o 

Prefeito Municipal. 



•.:• 	: 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Pre!eiturá Municipal de Taquari 

Decreto n 2  99, de 15 de maio de 1962. 

"Cria e dá denominaçao a unia Escola Nu-

nicipal . 

JOXO EDULRDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber no uso das atribuiçes que me confere o artigo 

66, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município e de conforiidade com 

- a Cláusula Primeira Parágrafo segundo, do ac6rdo Especial assinado 

entre esta Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de ju-

nho de 1960, considerando a indicaçao feita pelo Grupo de Supervi-.-

so do Plano de Expanso Descentralizada do Ensino Primário. 

DECRETA: 

Artigo- 12_ Fica criada uma Escola Municipal no lugar deno-

minado "Pôrto Grande", primeiro distrito deste Município, com a de-

nominaçao de "José Cust6dio de Sá e Paria". 

Artigo- 2- Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

GABINETE DO PREIT0 MUNICIPAL DE TAQUARI, 15 de maio de 

1962. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
01. N . Pre!eitura Municipal de Taquari 

Decreto n2 100, de 10 de .gôs.de 1962. 

"Desapropria por necessidade pib1i-

ca terreno, situado nesta cidade, 

para nele ser instalado um "Packing- 

house. 

JOÃO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber no uso das atribuiçes que me confere o artigo 66, 

inciso XII,da Lei organica do Município e de conformidade com o arti-

go 12 da Lei n2 555, de 28 de abril de 1962. 

DECRE TA: 

Artigo- 19- É declarado desapropriado, por necessidade pb1i-

ca pelo MunicÍpio, pelo preço de quatrocentos mil cruzeiros (CR.... 

400.000,00) para o fim de nele ser instalado um "Packing-house", o ter-

reno a seguir descrito, de propriedade dos snrs. Dr. Miguel Rodrigues 

Santana, Walter Augusto Schilling e Carlos Pedro Baumhardt: com a 

drea superficial de 3.000m2, assim confrontada: ao Sul, ao Leste e ao 

Oeste, com terrenos dos referidos senhores, e ao Norte com terrenos - 

da herança do Dr. Ant6nio Porfirio de Menezes Costa. 

Artigo- 29- Revogam-se as disposiçes em contrario. 

GABINETE DO PREFEPIt MIi1ICIPAL DE TAUARI, IQ de 96st0 de 

1962. 

Prefeito  



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
O!. N. 	 Preleitura Municipal de Taquari 

Decreto n 2  101, de 10 de ag6sto de 1962. 

"Cria e dá denominação a ua Eco1a Muni-

cipal." 

JOÂO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber no uso das atribuiçes que me confere o artigo 66, 

inciso XIX, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Clu-

sula Primeira Parágrafo segundo, do ac6rdo Especial assinado entre es-. 

ta Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de junho de 1960, 

considerando a indicaço feita pelo Grupo de Superviso do Plano de Ex-

panso Descentralizada do Ensino Primário. 

DE CRETA: 

Artigo..-. 1 9 - Fica criada uma Escola Municipal no lugar denomi-

nado "Passo do Juncal", primeiro distrito deste Município, com a deno-

minaço de "Mal. Rondon". 

Artigo- 2 9- Revogam-se as disposiçes em contrario. 

GABIflETE DO PREFEITO MUITI0IPAL DE TÂQUARI, 10 de ag8sto de 

1962. 

ri 

Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

01. N. 	 Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto ri9  102, de 10 de agasto de 1962. 

"Cria e dá denominaço a urna Escola Mii-. 

nicipal." 

JOKO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari, 

Paço saber no uso das atribuições que me confere o artigo 66, 

inciso XIX, da Lei Orgânica do Município-e de conformidade com a Cláu-

sula Primeira Parágrafo segundo, do acôrdo Especial assinado entre es- 

ta Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de junho de 1960, 

considerando a indicação feita pelo Grupo de Superviso do Plano de Ex-

pansao Descentralizada do Ensino Primário. 

DECRETA: 

Artigo- l- Fica criada urna Escola Municipal "nesta cidade", 

com a denominação de "La Salle tl. 

Artigo- 2 9-. Revogam-se as disposições em contrario. 
11 

GLBIITE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 10 de agôsto de 

1962. 

uar õBIzarr 

Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
O. N. Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto n 9  103, de 8 de setembro de 1962. 

"Declara de utilidade pública e desapro-

pria terreno, situado nesta cidade, p. 

ra construço de um Pôsto de Saúde." 

JOXO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber no uso das atribuiçaes que me confere a Lei Org-

nica do Município e de conformidade com o artigo 1 9  da Lei n2  565, de 
t 

6 de setembro de 1962, 

DECRETA:- 

Artigo-1- E declarado de utilidade pública e desapropriado 

pelo Município, pelo preço de CR250.000,00 para o fim de nele ser - 

construído um P8sto de Saúde, o terreno a seguir descrito, de proprie-

dade do Sr. Mário Saraiva; com 24 metros de frente por 15 metros de 

frente a fundo, confrontando-se ao Sul com à rua Daniel Bizarro; ao 

Norte, com terreno de propriedade do Senhor Plinio Saraiva; ao Leste, 

com terreno de propriedade do Senhor Mário Saraiva; e ao Oeste, com - 

à rua Dr. Osvaldo Aranha. 

Artigo- 42—  Revogam-se as d.isposiç&es em contrário. 

GABIIETE DO PRITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 8 de setembro 

de 1962. 

Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

01. N. PeeiIura Municipal de Taquari 

Decreto ri 2  104, de 8 de setembro de 1962, 

uibre  crédito especial e apresenta 

como recurso arrecaãaço a maior. 

JOXO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquri. 

Faço saber no uso das atribuiçes que me confere a Lei Orgáni- 

ca do NunicÍpio e de ac8rdo com a autorizaço contid.a no artigo 32 da 

Lei ri2  565, de 6 de setembro de 1962. 
5. 

DECRETA: 

Artigo- l- 3 aberto o crédito especial de CR$255.000,00 para 

atender a seguinte despesa, proveniente da autorizaçao constante dos 

artigos 1 9  e 2 2  da Lei ri2  565, de 6 de setembro de 1962. 
r 

06digo-8.93.4.- Verba destinada à aquisiço de um terreno em zona cen-

tral desta cidade, a ser doado ao Estado do Rio Gran-

de do Sul, para a construçao de um 

Pôsto de Saúde ....................... OR$255.000,00 

Artigo- 2- Servirá de recurso para cobertura do crédito de - 

que trata o artigo 1 9 , a arrecad.açao a maior a se verificar na execu-

ço orçamentária vigente. 

Artigo- 32_  Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GABflETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUAItI, 8 de setembro de 

1962. 
	

roo 

Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

01. N. 	 Preleitura Municipal de Taqua.ri 

Decreto n 2  105, de 8 do novembro de 1962. 

"Dá nova apiicaçao à alínea a) do 

artigo 52. da Lei ng 553, de 24 

do março do 1962". 

JOXO EDUARDO BIZARRO, Prcfeito Municipal de Taquari. 

Paço sabor, no uso das atribuiçcs que me confere a Lei Orgni- 

ca do Municipio: 

Considerando que a d.estinaço do 0R12.000.000,00, corresponden-

te ao omprstirao quu,  osta Municipalidade contraiu na Caixa Econinica 

Pedoral do Rio G-rande do Sul, consoante autorizaçao de que trata a 

lei n 9  553, dc 24 de março do corrente ano, embora conste do artigo 

52., alínea a) do referido diploma legal, sua apiicaçao no encascalha-

mcnto e pavimentaçao asfáltica da estrada que liga o subúrbio a R.S.3, 

foi inicialnionto cogitado para o asfaltamento das principais art6rias 

da cidade. 

Considerando a existência dc iegisiaçao estadual que prevê as 

les de cidades que sofrersm prejuízos por ficarem muito ditan-

ciatas das estradas do Plano Estadual. 

Considerando que já há soiicitaçao desta Municipalidade ao Go-

do Estado, para a pavixnentaço asfáltica do subi.rbio à 

lhe compete, á havendo despacho no expediente em tela, que se 

/encontra na Secretaria de Transportes, segundo o qual está sendo aguar-. 

dada oportunidade do contar com pessoal de obras para onício da liga- 

ço em roferncia. 

Considerando que para a efotivaçi'o •do empr6stimo autorizado 

pela Lei n 9  553, do 24/3/1962, foram, compulsriamcnte, descontados 

e.. • •.4 ••*• •.. ç 



e • te 

pela Caixa Econômica Pcderul C41.372.771,70, proveniente de resga- 

t i juros do empréstimo conso1iddo, a longo prazo, contraído cm 

10/2/1953; CR)1.986.193,50 relativo ao resgato e juros do empréstimo 

concedido por antccipaçao dL rccita do 1959 e, finalmente, CR.,. 

600.000,00 corrspondnte Z. taxa de expediente do empréstimo de que 

trata a Lei Q• 553, de 24/3/1962. 

Considerando que CRl.000.000,00 do re±'erido empréstimo, 

conforme alínca b) da Lei nQ 553, do 24/3/1962, destina-se à Rôdo - 

elétrica ligando a Vila dc PaveramL a localidade do Linha Brasil, no 

2 9  distrito deste Município. 

Considcrando, finalmente, que é aspiraço da maioria da 

popuiaçao citadina. a p.vimcntaço asf1tica, das principais ruas da 

cidade, cujo dispêndio sor. efetuado em regime do pagamento de um - 

tôrço por ptirtc da Municipalidade e de duas terças partes a cargo dos 

proprictL.rios. 

DECRETA: 

Artigo- l- O produto líquido do empréstimo dc que tra- 

tu Lei n 9  553, do 24 dc março de 1962, na importncia do CR$ ..... 

7.041.034,80, será. aplicado na pavimentaço asfd.ltica de ruas da ci-

dado. 

Artigo- 2- Revogam-se as disposi93os cm contririo. 

GABI]ETE DO PREiIT0 MUNICIPAL DE TAQUARI, 8 de novembro 

do 1962. 

Prefeito :•Iunicipal. 	
_) 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
O, 	 Prefeitura Municipal de Taqu8ri 

Decreto ng 106, de 16 de novembro de 1962. 

"Abre crédito especial e reduz do-

taçao orçamentária." 

JOXO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

o 

	

	
Paço saber no uso das atribuiç6es que me confere a Lei OrZ 

g.nica do i'1unicípio e de acôrdo com a autorizaçao contida no arti- 

go 32  da Lei n 2  555, de 28 de abril de 1962. 

DECRETA: 

Artigo- 1 9- Pica aberto .0 crédito especial de quatrocentos 

e dez mil cruzeiros (CR$410.000,00) para atender a despesa, pro-

veniente da autorizaço constante dos artigos 1 9  e 2 2  da lei ri 2  

555, de 28 de abril de 196.2. 

Código- 8.93.4- Verba destinada à aquisição de um terreno para ne-

le ser instalado um "Packing-huse t1 , nesta cidade 

no local denominado 'tCaieirat' .....cR$410.000,00 

Artigo- 2- E reduzida a seguinte dotaçao or-- 

camentária: 

Código- 8.82.3-c)---Verba destinada à construção da 

estrada Paverama-Taquari ...... C4410.000 9 00 

Artigo- 39_  Servirá de recurso para a cobertura do crédito 

de que trata o artigo 12, a reduço constante do artigo 22. 

Artigo- 42_ Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MtJNIRAL DE TAQUÂRIl'&de novembro 

de 1962. 
eito Munici 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
oi. N. 	 Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto n 2  107, de 16 de novembro de 1962. 

"Abre crédito especial e reduz dota-

ço orçamentária." 

JO.KO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

paço saber no uso das atribuiç6es que me confere a Lei Or-

gânica do Município e de aordo com a autorizaço contida no artigo 

22 da Lei n 2  558, de 25 de junho de 1962. 

DECRETA: 

Artigo- 12_ Pica aberto o crédito especial de quarenta mil 

cruzeiros (CR$40.000,00) para atender a despesa de que trata o artigo 

1 9  da Lei n 9  558, de 25 de junho de 1962. 

Cádigo- 8.93.4- Gratificação à familia do finado funcionário Amaro Sil 

vestre da Luz Sobrinho ................OR$ 40.000,00 

Artigo- 2- E reduzida a seguinte dotaço or 

çamentária: 

C6digo.-8.82.3-d)- Verba destinada a drenagem da Várzea 

do Ismael no distrito de Tabai 	CR$ 40.000 9 00 

Artigo- 39 Servirá de recurso para a. cobertura do crédito 

de que trata o artigo 1, a reduço constante do artigo 22. 

Artigo- 49 Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

GABINETE DO PREJIT0 MUNICIPAL DE TAQtJARI, 16 de novembro 

de 1962. 

- 	iEa iÍr- - 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
01. N. 	 Prefeitura MunicIpal de Taquari 

Decreto n 2  108, de 16 de novembro de 1962. 

Abre crédito especial a reduz dota-

ço orçamentária." 

JO.O EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber no uso das atribuiçes que me confere a Lei Or-

gnica do Municipio e de acôrdo com a autorização contida no artigo 

2 2  da Lei ia 9  564, de 9 de agôsto de 1962. 

DECRETA: 

Artigo- 1- Pica aberto o crédito especial de setenta mil 

cruzeiros (CR$70.000,00) para atender a despesa de que trata o artigo 

1 2  da Lei n 9  564, de 9  de agôstode 1962. 

Código- 8.04.4- Pub1icaç.o de atos oficiais no jornal "0 Taquaryense", 

a contar de 1 9  de junho do corrente ano CR$70.000,00. 

Artigo- 2- E reduzida a seguinte dotaço or- 

çamentária: 

C6digo-.-8.82.3-c].)- Verba destinada a drenagem da "Varzea 

do Ismaci" no distrito de Tabai ....... CR$70.000,O0. 

Artigo- 39-  Servirá de recurso para a cobertura do crédito 

de que trata o artigo l, a reduço constante do artigo 2. 

Artigo- 42.  Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUIICIPAL DE TA(UARI, 16 de novembro 

de 1962. 

Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

01. N. 	 Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto ng 109, de 20 de dezembro de 1962. 

ttàbre crédito especial e apresenta 
------- 

como recurso operaçuo de cródito . 0  

JO.O EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

Orgânica do Município e de acordo com a autorizaco contida narti- 
 
59, inciso E, da Lei n 553, de 24 de maiço de 1962. 

DE ORE TA: 

Artigo- l- Pica aberto o crédito especial de tini milhao 

1 

de cruzeiros (CR1.000.000,00) para atend rdesposas com a 1rifi- 

caço de Paverarna: 	
- ç •'-' 	 _ 

06digo- 8.63.3- Verba para aquis,'. 4riaide 

eletricidade ............... ....... R.l.O00.0O0,00. 

Artigo- 2- 

dc que trata o artig 
- -..j..-

Econ6mica ?edera1 do 

Serviril d 

,- -v 
D 11 9 , parte 

- 

Rj0 Grande 

o recurso para cobertura da despesa 

do emprest:Lino contraído com a Caixa 
....,.-. _4_ . _.___ 	 - 
do sul. 

Artigo- 39 	O cr6di-to de que trata o Z-rt_2.Go 12 ter. vig6n- 

cia nos oxercícios de 1962 e 1963, revogadas as disposiçs em con-

tririo. 

GÂBI1ETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TàQTLRI, 20 de dezembro d: 

1962. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

01. N. 	 Preleitura Municipal de 'raquari 

Decreto n 2 110, do 28 do fcvcriro cio 1963- 

"Cria o d. ãenominaçao a uma Escola 

Municipal." 

JOXO EDUARDO BIZARRO, Prefeito MunióipLl do Taquari. 

Faç.o saber no uso das atribuiç6os que me confere o artigo 66, 

inciso XIX, da Lei Org8.nica do Município o 'de conformidade com a - 

Cláusula Primeira Par<.graf o segundo, do acerdo Especial assinado en--

tro osta Prefeitura o o Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de junho 

de 1960, oonsiderndo a inciicaçao feita pelo Grupo do uperviso do 

Plano do Expans.o Descentralizada do Ensino PrinSrio. 

DE ORETÁ: 

tigo- 1- Fica criada uma Escola Municipal no lugRr clenomi-

nado "Morro dos Cavalos", terceiro distrito d8stc Município, com a 

cionominaçao do "20 do Setembro". 

1rtigo- 2- Rcvogsni-so as disposiçes em contr1rio. 

GABINETE DO PREPEITO MUNICIPAL DE T,tQUARI, 28 de fevereiro 

de 1963. 

feito 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

01. N. 	 Preleitura Municipâl de Taquari 

Decreto n111, de 28 dq fevereiro de 1963. 

"Cria e dá denorainaçao a urna Escola 

Municipal." 

JOZO EDUARDO BIZARRO, Prefeito IIunicipal de Taquari. 

Paço saber no uso das atribuiçes que mc confere o artigo 66, 

inciso XIX, da Lei Organica do Nunicípio e do conformidade com a 

Cláusula Primeira Parágrafo .sendo, do acrdo Especial assinado 

entro e'sta Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul, cm 20 de ju-

nho do 1960, considerando a indicaçao feita pelo Grupo dc Supervi- 

so do Plano dc Expanso Descentralizada do E5j0  PriznLrio. 

DE ORE Ti: 

Ártigo. l- Fica criada urna Escola liunicipal no lugar deno-

minado "Costa do Capivara", primeiro distrito d6ste Iiunicípio, com 

a denominaço de "Rui Barbosa". 

àrtigo- 2- Revogam-se as disposiçeo em contrrio. 

GABINETE DO PREPEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 28 de fevereiro 

de 1963.  

JoEo Eduardo Bizarro 

Prefeito NunicipLl. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

01. N. 	 PreYeitura Municipal de Taquari 

Decreto nl12, do 28 do fevereiro de 1963. 

"Cria o d, denominaço a uma Escola 

Municipal ." 

JO.aO EDUARDO BIZàRRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço sabor no uso das atribuiçes que me confere o artigo 

66, inciso XIX, da Lei Orgânica do iiunicípio e do conformidade com 

a C1Snsu1a Primeira ParraÍ'o segundo, do acôrdo Especial aseíndo 

entro esta Prefeitura e o Estado do Rio Grande do sul, cm 20 do ju-

nho de 1960, considerando a indieaço feita polo Grupo do uporvi- 

5a0 do Plano de Expnsb Descentralizada do Ensino Priinirio. 

DECRETA: 

Artigo- 1- Fica criada uma Escola Municipal no lugar de-

nominado "Carapuça", primeiro distrito d6sto ]Lunícípio, com .a deno-

minaço do 11 4 de julho". 

artigo- 22_. Rvogcm-se as disposiçes em contrírio. 

G.t.BIIIETE DO PRlfl 1EIT0 MUNICIPAL DE TQUARI, 28 de fovorei- 

ro de.1963.

- 	SIIIIIIiiITTjj 
- 

Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

01. N. 	
Pre!eitura Municipal de Taquari 

Decreto n 9  113, de 28 de fevereiro de 1963. 

"Cria e dá denominaçao a uma Escola 

Municipal." 

JOÃO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço caber no uso das atribui96es que me confere o artigo 

66, inciso XIX, da Lei Orgânica do IIunicípio e de conformidade 

com a Cláusula Primeira Parágrafo segundo, do ac6rd.o Especial a 

sinado entre esta Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul, em 

20 de junho de 1960, considerando a indicaçao feita pelo Grupo de 

Superviso do Plano de Expanso Descentralizada do Ensino Prário. 

DE CRETA: 

Artigo- l- Pica criada urna Escola Municipal no lugar deno-

minado "Campo do Estado", primeiro distrito dste Município, com a 

denominaç.o de "Dom Bosco". 

Artigo..- 2 2- Revogam-se as disposiç6es em contrário s  

GABIIETE DO PREFEITO NUNIOIP.AL DE TAQUARI, 28 de fevereiro 

de 1963. 

EdiiarftoB±zo. 

Prefeito Municipal. 



ESTADO DO Rio GRANDE DO SUL 

Ot N.. 	 Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto n 9 114 , de 28 de fevereiro de 1963. 
p 

"Cria e dá denominaço a urna Escola 

Municipal." 

JOXO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber no uso das atribuiçes que me confere o artigo - 

66, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com 

a Cláusula Primeira Parágrafo segundo, do ac6rdo Especial assinado 

entre esta Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de ju 

nho de 1960, considerando a indicaço feita pelo Grupo de Supervi-

5a0 do Plano de Expansao Descentralizada do Ensino Primário. 

DE CRETA: 

artigo- 1.- Pica criada urna Escola Municipal no lugar deno- 

minado "Passo dos Corvos' 1 , primeiro distrito dste Município, com 

a denominaço de 'Dr. Adao Azambuja Giimaraes". 

Artigo- 2- Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

GABINETE DO PREITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 28 de fevereiro 

de 1963. 

Joao Eduardo Bizarro 

9 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
oi. N. 	 Preleitura Municipal de Taquari 

Decreto n11, de 8 de março de 1963. 

tiaria e dá denominaçao a urna Escola 

Municipal ." 

JO,O EDUARDO BIZLtRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber no uso das atribuiçes que me confere o artigo 66, 

inciso XIX, da Lei 0rgnica do Município e de conformidade com a Oláu-

sula Primeira Parágrafo segundo, do acôrdo Especial assinado entre es-

ta Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de junho de 1960, 

considerando a indicaço feita pelo Grupo de Supervis.o do Plano de 

Expansao Descentralizada do Ensino Primário. 

DE ORE TÂ: 

Artigo- 1- Pica criada uma Escola Municipal no lugar denomina- 
7 

do "Conventos", segundo distrito deste Município, com a denominação 
- 

de Padre José de richieta". 

Artigo- 2- Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GABIIETE DO PREFEITO MUNICIPAL .DE TAQU.ARI, 8 de março de 1963. 



.:_• 

ESTADO DO RIO'GRANDE DO SUL 
oi. N. 	 Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto n2  116., de 5 de junho de 1963. 
,1 

"Cria e iá denoainaçRo a urna Escola Mu-

nicipal." 

JOO EDUARDO BIZARRO, Prefeite Municipal de Taquari. 

Faço saber no uso das atribuiçes que me coníere o artigo 66, 

inciso XIX, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Cláu- 

sula Primeira Parágrafo segundo, do acôrdo Especial assinado entre es-. 

ta Pretoitura e o Estado cio Rio GTande do Sul, em 20 de junho de 1960 9  

considerando a indicaço feita pelo Grupo de Superviso do Plano de 

Expansao Descentralizada do Ensine Primário 

DE CRETA: 

Artigo- 1- Fica criada uma Escola Municipal no lugar dono-

minado "Bela Vista", segundo distrito date Município, com a donomi-

nço de "Zferino  Brasil". 

Artigo- 2- Revogam-se as disposies em contrário. 

GÂBINETE DO PREFEITO MtJNICIP,AL DE TA.QUARI, 5 de junho de 

1963. 

á 

0a0 Eduardo Bizarro 
o 



ESTADO DO RIO GRANDE DO sw. 
Prefeitura Municipal de Taquart 

Decreto ng 117, de 22 de novembro de 1963. 

"Decreta luto oficial." 

JOKO EDUARDO BIZARRO, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber no uso das atribuiçes que me confere a Lei Orgâ-

nica do Município, considerando a perda irreparável que tôda hunani-

dade acaba de sofrer com o lamentável trucidamento do Senhor John - 

Fitzgerald Kennedy, 35. Presidente dos Estados Unidos da América do 

Norte, ocorrido nesta data, que cobriu de luto todo Universo; consi-

derando a notável contribuição do extinto Presidente, autêntico de-

fensor da causa democrática, ao mundo inteiro, visando a preservação 

da paz e a asseguração da liberdade e direitos da pessoa humana; con-

siderando, finalmente, o pesar que causou, neste Município, o prema-

turo e trágico desaparecimento desse notável homem público, cuja la-

cuna difidilmente será preenchida, 

D E C R E T A 

Artigo- único- E decretado luto oficial por três dias, em tQ 

do o Município a contar desta data. 

GÀBINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 22 de novembro 

de 1963. 

JOÃO EDUARDO BIZARRO 
PREFEITO 1•1UNICIPAL4 

O!. N 



ESTADO DO RIO GRANDE 1)0 SUL 
Preleitura Municipal de Taquari 

Decrcto n 2  118, do 24 de dezcrnbro de 1963. 

"Abre crédito especial e apresenta como re-

curso arrecadaço a maior." 

JOXC EDTJÀRDO BIZARRO, Prefeito liunicipal de Taquari, 

Paço saber, no uso das atrfbuiçcs que me confere a Lei Orgni-

ca do IIunicípio e do acordo com a autorizaço contida nos artigos 1 9  e 

2 2  da Lci ng 595, de 30 de novembro do 1963. 

DE CRETA: 

Artigo- 1- Pica aberto o crédito especial dc trinta mil cruzei-

ros (Ct$3O.00O,OO), para atender a seguinte despesa: 

Código- 8.93,4-Verba para atndcr a concossao de um auxílio ao 

funcionário Manõ.cl José Parto 	CR 30.000,00. 

Artigo 2- Servirá dc recurso para cobertura do crédito de que 

trata o artigo 1, a arrccadaço a maior a se verificar na execuço or-

çamentária vigente. 

Artigo- 32_ Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GkBITE DO PREIT0 N[BJICIPAL DE TAQIJARI, 24 de dezembro do 

1963. 

01. N 



DECRETO IR 120, de 24 de novembro de .1964.a 

eDeciaz a  do utilidade p4b11ca e deaa 
ropria trreno,situado nesta cidade, 

ajraça São ose, para futUPa coflstru< 
qao de um predio a Pe.feitura Munici-
pa1 

Dr. Librio Fr.gapani.,Preteito Municipal de Taquari. 

Pço saber no uso q ue me confere a Lei Orgnica do 

MtuticLpio e de conformidade cem e. z'esoluçà da COM.1940 do Plano de - 

ap1icaço da iportncia de cem mi1bes de cvuseiroa rocebtda do Govor' 

no Federal para reasar cimento de prej.uioa caudadoe por' enchente, 

Decreta: 

Art, 12 	declarado de utilidade pGblicq e desa- 

propriado pelo Municfpio, pelo preso de 042 750.000,00 (Doia mi11108 

e setecentos e éíncoente vdi 	ji') para futura construg'o de pi4- 

dio à Prefeitur'a Municipal, o terreno de proprtedado da Aeeoctaço das 

Prancia canas M.esiorurina de Maria com sede na cidade âo Rio de Janei-

ro, Estado da Ounnabara, a seguir desoritozfrente, ao Leste, a Praça 

So 3o3, onde tem a 1aPPa de 29,20 int.tUidos ao Oeste, t rua Co-

nego Tostes, onde tom a largura 29,90 mta.;limitando-se ao Norte, 

rua. Iivid Canabarro com o áomprimonto do 72,70 =too •. ao .5u1, com com-

priento de 72 080 mta, com invtl de DM. Ana 3ob de Monetes Costa. 

Art 22 Rvogayn-se as dispostç'ea em contrario. 

Gabinete do ?reteito Municipal de Taquari, 24 de 

novombx'o de 19640 

(as.) Dr. Librio Progapani 

Prefeito Municipal. 



0*; 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Preleitura Municipal de Taquari 
orN• 	 / 

DecretoN 2  121, de 30 dedezembro de 1964. 
"Abre crédito especial e indica 

/ 	 como recurso operação de .cr- 

dito." 

DR. LIBORIO PREGAPANI, PRE?EITO MUNICIPAL DE TAQUARI. 

paço saber no uso das atribuiç6es que ue conÍere a Lei 0rgnica 

do Município, que de aa6rdo ocm a autorização contida no art.1 2 , da Lei 

NQ 531, de 12 de junho de 1961. 

DECRETA: 
e 	 — .Art. 1 - 'ica aberto o credito especial de Um milhao Seiscentos e 

cinco mil cruzeiros (CR1.605.000,00), para atender as despesas provéni.-

entes da autorizaço constante do artigo 1 9 , da Lei N9 531 9  de 12 de 

jnho de 1961. 

C6digo 8.93.4 - Verba para atender despesas com as obras de ele-

tificaço do distrito de Paveraina ....... ..............R$]..6b5.000,00 

Art. 2 - Servirá de recurso para cobertura da despesa de cue trat 

o artigo i, o saldo do empréstimo autorizado pela lei N2498, de 16 de 

julho de 1960, denominado "Eletrlficaço de Pagerama". 

Art. 32 - Revogam-se as disposiç&es em contrrio. 

o 

GABITE DO PR 1 EIT0 MUNIOIPAL DE TAQUARI, 30 de dezembro 

de 1964. 

Dr. liborio Pregapani 

Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SIJL 
Prefeitura Municipal de Taquari 

Dereto n2.122,de 22 de fevereiro de 1965. 

Atualiza valores das multas 

administrativas. 

Dr.Librio Fregapani,Prefeito rUni.cipal do Ta- 

quari. 

Faco saber no uso das atÍ'ibiçes legais,que, 

dá. conformidad com o disposto no artigo 39.  da Lei n.62,de 

22 de outubro de 1964,que autoriza por decreto executivo a a-

tualizao anual das multas previstas na 1egis1aço fiscal o 

administrativa vigontequando fixadas em cruzeiros. 

•. 
l 

-
- 	L 

ç',  
'. 

rj  
. fl 

Artigo 12. -È fixado,para as multas previta 

na legislaoadministrativa vigente(C6digo do Posturas dou-

nic{pio de Taquari),at '1de dezembro do corrente ano, o coe- 

ficionto de 9,5 como correqao dos valores das penalidades decor-

rentes por infraes de posturas municipais. 

Artigo 22.-Revogam-se as disposiçes em conbr - 

rio. 

cABINETE DO PREFEITO IIUNICIPAL DE TA4UARI,22 de 

fevereiro de 1965. 

Dr. Liborio 	regapani 

prefeito 1,nicipa1. 

01. N 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SIJL 
Preleitura Municipal de Taquari 

01 N 

Decreto n2.123,de 22 de fevereiro de 1965. 

Estabelece normas para cumpri-

rne.nto da L6i Federal n2.4380,de 

21 de ag6sto de 1964. 

o 

Jr.Librio Fregapani,Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber,rio uso das atrihuiçeS legais,que,de con-

ormidade com a Jei Federal n2.430,de 21 de agSto de 1964. 

D E C R E T A 

Artigo 12.-Nenhum projeto de construço de unidades re-

sidenciais poderá  ser licenciado sem a indicaob prvia,pe10 pra 

fissional responsvel,do custo orçado para a obra discriminado 

por unidade. 

120 - Tal valor será indicado tornando-se em considera-

ço o custo do material e mo de obra a serem empregados na cOflS 

truço,n1e incluindo-se,ainda,as parcelas correspondentes 

totalidade dos encargos fiscais e sociais s6bre ela incidon - 

tes. 

§ 22..- Na fixaço do valor acima indicado exclue-se o 

valor do terreno,o custo das  obras de urbanizaço,viaço e se-

melhantos,que no integram diretamente aS unidades a serem caris-

truidas. 

Artigo 22. - uando o valor correspondente ao custo da 

construço por unidade,apurado nos trmos do artigo acima,fr 

superior a 500 vezes do maior Salario-minirao do pais,vigente a 

poca do pedido de liceiiciarnento,o seu deferimento ser obriga-

triamente precedido da comprovaço da subscriço em forrnu1 

rio pr5prio,pelo proprietrio,promitente comprador,cessionrio 

ou titular,ou aos mesmos equiparado,de letras imobili.rias,emi-

tidas pelo Banco Nacional da Habitaço,ou outras sociedades de 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SIJL 
Prefeitura Munici pI de Taquari 

o crdito imobilirio autorizadas a funcionar no pafs,na seguin-

te prOpOrÇaO 

5% para as obras cujO custo por unidade esteja com - 

preendido entre 500 e 1.500vzes o maior sa1rio-m1t n1m0 na-

cional. 

10% para as obras cujo custo de conStruqo por unidade ex-

ceda este valor. 

A tabela acima aplicar_se4,proporcionalmente,sbre o va - 

lor indicado nos termos do artigo 12. 

Art. o 2. -Antes da concesso do habite_Set  devera. o res - 

ponsvel pela construo indicar a iortncia total dispendida 

na mesma,calculando-a nos trmos do art.1.. e seus pargrafos, 

apresentando na oportunidade comprovago da s.ubscriço da im - 

portncia excedente ao valor que f6ra indicado por ocasio do 

processo de liconciamento,observadas as taxas de subscriço do 

artigo anterjor. 

Art. 42. - As indicaoe5 dos valores referidos nos artigos 

1 e 3 incumbe ao rcspos.vel pela obra,que responderá civil e cri 

minalmente no caso de vir a ser apurado que os mesmos foram fi'a-

dos em importincias inferiores àquelas que viereni a ser constata-

das no exame dos livros e docurnokitoS em seu poder ou de terceiros. 

Art. 52.- AS autoridades municipais competentes podero exi-

gir dos interessados a comprovaço dos custos de construço quê 
os 

forem por elas indicados,para efeitos deste decreto,sempre que os 

mesmos forem manifestados,dio,manifestamente inferiores aos usual 

inene vigentes na regiao,sem prejuízo das outras medidas fiscali - 

zadoras que poderio adotar. 

Art2.62.- O presente decreto entrara. era vigor na data de sua 

pubiicaço,aplicando-se as suas diSposiçes inclusive aos pedidos 

de licenciamento que, na oportunidade,ainda no tiveram expedida 

a sua licença de construo. 

Of. N. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Prefeitura Municipal de Taquari 

Art. 72. - Revogam-se as disposiçes em contrrio. 

GABINETE DO PREFJi1T0 MUNICIPAL DE TAUARI , 

22 de fevereiro de 1965. 

Dr. iibSrio4reapani 

Prefeito Municipal. 

Oï. N. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Prefeitura Municipal de Taquari 

O!. N. 	
Decreto n 2  124, de 7 de abril de 1965. 

Abre crédito especial e apresenta co-

mo recurso arrecadaço a maior. 

DR. LIBIiRIO FREGAPANI, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei Orgâ-

nica do Município e de acrdo com a autorização contida nos artigos 

12 e 2 2  da Lei n 2  654, de 3 de abril de 1965. 

DECRETA: 

Artigo- l- Fica aberto o crédito especial de setecentos e 

cinqüenta e quatro mil e novecentos e setenta druzeiros (04754.970), 

para ocorrer ao seguinte dispêndio: 

C6digo Local 7- C.G. 3.1.4.0-1.9- Verba para custear despesas de via- 

gem e estada no Rio de Janeiro, efetuadas pelo 

sr. Prefeito Municipal, em companhia de dois 

diretores da Satipel e dos srs. Vice-preside 

te da Ássociaçio Brasileira de Acacicultores 

e Gilberto José Dresch, proprieta'rio de veíõ 

lo usado.para a viagem ........................ CR$754.970. 

Artigo- 2- Servirá de recurso para cobertura do crédito de 

que trata o artigo 12,  a arrecadaç.o a maior a se verificar na execu-

ço orçamentdria vigente. 

Artigo- 32._  Revogam-se as disposiçés em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 7 de abril de 1965. 

Dr. Lib6rio Fregapani 

Prefeito Municipal. 
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EST.U)O DO RIO GRANDE DO SUL 
Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto n 2  125, de 7 de abril de 1965. 

Abre crédito suplementar e reduz do-

taçao orçameatária. 

DR. Lfl3ORIO FREGAPANI, Prefeito Nunicipai de Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei Orgâ-

nica do Nunicípio e de acôrdocom a autorizaço contida no arte. 42 

da Lei n 9  645, de 28/11/64. 

DECRETA: 

Artigo- 1- Pica aberto o crédito suplementar de trinta e seis 

miihes quatrocentos e noventa e três mii duzentos e oiterita e seis 

cruzeiros (36 .493 .286) para atender ao pagamento das despesas seguin-

tes: 	 - 

Código Local- 20 - G-abinete do Prefeito 

3.1.1.1.-11 Ajuda de custo e diárias CR$ 150.000 

3.1.1.1- 12 Representação do Prefeito 234.000 

3.1.1.1.-13 Subsídios 1.468.000 

3.1.1.1.-14 Vencnentos: 

Um motorista, padro X 273.780 

3.1.2.1 Combustíveis e lubrificantes 400.000 

Código Loõal- 1.-Subprefeituras 

3.1.1.1 Ajuda de Custo e Diárias 35.000 

3.1.1.1.-11 Vencinentos: 

Dois SubprefeitosRurais,padraO 

XII 589.680 

Dois Escriturários, padro V 491.63 

3.1.1.1- 	20- Salários de Diáristas ti  1.200.000 

Código Loeal-3- Secretaria 

3.1.1.1.- 12- Gratificaço adicional de 25% à Jo.o 

Eduardo Bizarro 142.620 

3.1.1.1- 	13- PLepresentaço do Secretário ti  129.170 

3.1.1.1- 	14- Venciiiento: 

Secretário, padr.o XVIII 
	

538.200 

Diretor do Expediente, (excedente) pa- 

drio XVIII, inclusive dois avanços 
	

570.490 

Um Oficial Administrativo, inclusive do- 

is avanços a Oditte Bizarro Silveira, 

padro XIV 
	

357.180- - 

Um Oficial Administrativo,padro Xlv, 

O!. N. 



2. 

inclusive um avanço à Maria Orlanda 

dos Santos Am6dio 	 CR$ 347.070 

 Um Porteiro, padro V 238.680 	- 

 Um Contínuo, padrao V 2384680 

3.1.2.1 	- aterial de Expediente 100.000 

3.1.2.1 	- Material para Limpeza e Iligiene 30.000 
3.1.3.1 	- gua e Esg6to 	 ti  135.000 
3.1.3.3 Comunicaçes 150.000 

Despesas pequenas de Pronto Pagamen- 

to 	 ti 40.000 
C6digo Local- 4 - Serviço da Fazenda 

3.1.1.1 Ajuda de Custo e Diárias 30.000 
3.1.1.1-12 - Auxílio para Diferença de Caixa 	 " 42.120 
3.1.1.1-13 C-ratificaçes Adicionais 

 Gratificaço Adicional de 25% à Luiz 

Noschang 	 " 137.010 

 Gratificaço adicional de 15% à Deo_ 

clecio B. de Moraes 40.180 

e) Gratificaço Adicional de 25% à Os- 

valdo P. Vilanova 122.880 
3.1.1.1- 14 - Gratificaçes Diversas 

 Gratificaço Especial à °svaldo P.Vi- 

lanova 92.902 

 Gratificaçio Especial à Luiz Noschang " 117.760 
3.1.1.1- 16 - Vencimentos: 

 Contador, padro XVII 514.800 
 Diretor da Fazenda (excedente) padro 

XVIII 	 1  586.640 

 Dois Fiscais, padr.o IX, inclusive do- 

is avanços à Deoclécio B. de Moraes 	" 520.600 
 Tesoureiro, padro XVI, inclusive três 

avanços à Osvaldo Pinto Vilanova 	ti 459.110 
 Auxiliar Administrativo, padro XV 390.450 
 Dois 0ficiai 	Administrativo 	padrão 

XIV 684.030 
 Um Oficial Administrativo (excedente), 

padrio XIV 	 ti 336.960 
 Um Oficial Escrevente, padro VIII 248.040 

3.1.4.2 Restituiçes de receitas 50.000 
Cddigo Local- 5 	- Serviço de Educaç.o Pdblica 

3.1.1.1- 12 - Chefe do Serviço de Instruço Publica- FG." 93.600 
3.1.1.1- 13 Gratificaçes Adicionais 333.296 
3.1.1.1- 14 Desdobramento de Trabalho do Profes- 

sorado 	 ti 300.000 
. . . . . . e . 



37.960 

36.150 

ti 	253.000 

ti 

ti

ti  

ti 

ti 

253.070 

238.680. 

1.177.020 

243.360 

20.000 

ti 	40.000 

ii 	43.520 

3.1.1.1- 15 -Vencimentos: 

a) 18 profess6res, padro 1 	CR$ 
-1' 	 TT 	 II 
IJ/ 	L pro 	essores, 	páLLLL) 	---i- 

c)20 Professôres, padro III 

d) Verba para avanços 

3.1.1.1- 11 Funç.o Gratificada- Um Bib1iotec.rio 

C6digo Local- 60 Serviços Urbanos 

3.1.1.1- 11 Gratificaçes Adicionais 

Gratificaçio Adicional de 15% à 

Arthur Rodrigues dos Santos 

Gratificaço Adicional de 15%,  à 

Pedro A. da Rosa 

3.1.1.1- 12 - Vencimentos: 

Um Zelador, padro V 

Um condutor de Veículos, padrio 

VII 

o) Um Zelador, padro V 

Cinco Turmeiros, padro IV 

Um pedreiro, padro VI 

3.1.2.2 - Aquisiço de Mudas e Ferramentas 

C6digo Local - 61- DMER. 

3.1.1.1- Ajuda de Custo e Diárias 

3.1.1.1- 12- Gratificaço Adicional de 15% à Wal- 

ter Haclonann 

3.1.1.1- 13- Vencimentos: 

Um Chefe de Obras Publicas, padro 

XVIII 

Um Chefe do D.N1.E.R., padro XVII 

e) Um Mecanico, padro XV 

Dois Patroleiros, padr.o XIII 

Um Tratorista, padrio XIII 

Um Capataz, padro XIII 

Quatro Motoristas, padro X 

3.1.1.1- 20 - Sa1rios de Diaristas 

3.1.3.1 Serviçcsde A1imentaço 

C6digo Local- 7 - Encargos Gerais do Município 

3.1.1.1- 21 Gratificaço a um Inseminador 

3.2.3.0 Inativos: 

3.2.3.1 Proventos 

3.2.4.0 Penso correspondente a 2/3 dos Ven- 

cimentos do extinto J?uncionário  Edua 

2.106.000 

1.544.400 

2.808.000 

308.490 

78.300 

ti 
	

538.200 
ii 
	

514.800 
si 
	

379.080 
ii 
	

622.280 
si 
	

306.540 
Ii 
	

287.820 

1.111.540 
ti 
	

6.000.000 
ii 
	

200.000 

ii 	234.000 

ii 	3.995.510 

................ 



fis. 4. 

. . . 

Eduardo P. da Silva 	 CR 	156.000 

CR$ 36.493.286 

Artigo- 29_ E reduzida a seguinte dotaço 

orçamentária: 

C6digo Local - 7- Encargos Gerais do Município 

3.1.1.1 	Fundo de Aumento para Pessoal 	CR$ 36.493.286. 

Artigo- 39_.  Servirá de recurso para cobertura do crédito de 

que trata o artigo 1, a redução constante do artigo 2. 

Artigo- 4- Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GABIffETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 7 de abril de 

1965. 

Dr. Liborio Fregapani 

Prefeito Municipal. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto n 9  126, de 10 de junho de 1965. 

Abre crédito especial e aponta como 

recurso arrecadaç.o a maior. 

DR. LIBORIO FREGÀPANI, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 0rg.-

nica do Município e de ac6rdo coma autorização contida nos artigos 

12 e 2Q da Lei n 2  658, de 24 de abril de 1965. 

D E O R E T À: 

Artigo- 12_ Pica aberto o crédito especial dè um milh.o e oi- 

tocentos mil cruzeiros (CR$1.800.000), para ocorrer ao seguinte dis-

pndio: 

Cédigo local 50- Serviço de Educaço Püblica 

Cédigo Geral- 3.2.1.5 -6.3.- Subvenço à Campanha Nacio- 

nal de Educandrios gratuitos ...........CR$1.800.000. 

Artigo- 2- Servirsi de recurso para cobertura 

do crédito de que trata o artigo l, a arrecadaç.o a 

maior a se verificar no corrente exercício. 

Artigo - 32_ Revogam-se as disrosiçes em contra'rio. 

AINETE DO PREIT0 MUNICIPAL DE TAQUARI, 10 de junho de 

1965. 

Dr. Libário Pregapani 

Prefeito Municipal. 

01. N. 



EST.DO DO RIO GRANDE DO SUL 
Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto n 9127, de lOde junho de 1965. 

Extingue escola municipal. 

DR. LLBRIO FREGAPANI, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuiçes que me coní'ere o arti-

go 66, inciso XIX, da Lei Org.nica do Município, considerando a 

desnecessidade de ser mantida a unidade escolar localizada em 

"Canto do otreiro " , distrito desta cidade, em raz.o de existir 

uma escola rural nas proximidades. 

D E O R E T A: 

Artigo- l- Fica extinta a escola municipal "Júlia Lo-

pes de Almeida" , localizada em "Canto do Potreiro", distrito des-

ta cidade, a contar de 26 de março de 1965. 

Artigo 2- Revogam-se as disposiçes em contrario. 

GABINETE DO 'PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 10 de junho 

de 1965. 

Dr. Lib6rio Pregapani 

Prefeito Municipal. 

OL N. 



ESTÀDO DO RIO GRANDE DO SUL 
Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto n 2  128, de 21 de julho de 1965. 

Abre crédito suplementar e reduz 

dotaçio orçamentaria. 

DR. LIBRIO PREGA.PANI,Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere a.Lei Or-

gânica do Município e de ac6rdo com a autorizaço contida no art. 4 

da Lei n 2  645, de 28/11/64. 

D E C R E T A: 
Artigo_ l- Fica aberto o cródito suplementar de dois mi- 

lh6es qui.,nhentos e trinta e oito mil e oitocentos cruzeiros (CR... 

2.538.800), para atender ao pagamento das despesas seguintes: 

Código Local- 20 - Gabinete do Prefeito 

3.1.2.2 - Material para conservaço de veículos .........QR 	400.000 
Código Local- 3 - Secretaria 
3.1.2.3 - Vestuário e calçados 	 3.100 
3.2.1.5 - Assistncia a desvalidos e indigentes 	 120.000 

06dgo Local- 5-  Serviço de Educaçio Publica 

3.1.2.3- Drogas e iledicamentos 	....................... 700 

Código Local - Serviço de Obras Píblicas 

3.1.2.2 - Formicida .....................................15.000 
3.1.2.3 - Material de Eletricidade Iara I1uminaço 

Publica ........................................400.000 

3.1.2.5 .- Material para Conservaç.o de bens Móveis e 

Imóveis......................................100.000 

3.1.1.1.- Pagamento de Horas extraordindrias 	 200.000 

3.1.2.2- Material para conservaço de Obras e viaçío..." 	200.000 

3.1.2.3- Material para conservaço de veículos 	 30Õ.000 

3.1.3.1 - Serviço de alimentaço ....................... 1 	150.000 
Código Local- 7 -Encargos Gerais do Município 

3.1.4.3- Eventuais .......................................100.000 

3.2.7.2 - Depósitos em geral .............................550.000 

CR$ 2 538.800 

Artigo- 2- E reduzida a seguinte dotaço orça 

mentiria: 

Código Local- 7 Encargos Gerais do Município 

3.1.1.1. - Fundo de aumento para pessoal .............. CR 2.538.800 

O!. N 



Artigo- 3- Servirí de recurso para col)ertura do crdi-

to de que trata o artigo l, a reduço constante do artigo 2. 

Artigo- 4- Revogam-se as disposiçes em contrdrio. 

G-ABINTETE DO PREFEITO MUNICAI DE TAQUARI, 21 de julho 

de 1965. 

Dr. Libc5rio Pregapani 

Prefeito liunicipal. 
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ESTÀDO DO RIO GRANDE DO SUL 
Prefeitura Municipal de Taquari 

.à_J 

rp 
11 	 t_' 	 o TTe120 

1   

Extingue escoli muniCiI.l. 

DR. LI3óIC F1EGAPANI, Profeito I'un..ci-al de Taquari. 

Faço saber, no uso das atriuiç6es que me confere o arti-

go 6(, inciso XIX, da Lei Ognica do unicfpio, considerando a des-

necessidade de ser mantida a unidade escolar localizada cm "Podre!-

ra", distrito dest cidade. 

D E C R E T A: 

Artigo- 1- 71c3 extinta a escola municip2l "Evaristo da 

Veiga", loca]Jzada em "Pedrora", dictrito desta cidade. 

Artigo- 2- svogam-se as disposiç6es em contrric. 

GA3IJETE DO PREITO M(JIICIFAL D TA'UtCU, • 1 de c:sto 

de 1965. 

Dr. Librio Fregapani 

Prefeito I4unicipal. 

01. N. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PreFeitura Municipal de Tquori 

Decreto n 9  130, de 22 de outubro de 1965. 

Abre crédito especial e apresen-
ta como recurso arrecadação a 

maior. 

DR. LIBORIO FREGAPANI, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei Orgâni-

ca do Município e de ac6rdo com a autorizaçio contida nos artigos 1 9  e 

2 2  da Lei n 9  654,  de 3 de abrilde 1965. 

D E O R E T A: 

Artigo- l- Fica aberto o crédito especial de CR14.112 (QUA-

TORZE MIL CENTO E DOZE CRUZEIROS), para ocorrer ao seguinte dispêndio: 

Cédigo Local 7-  C.G.  3.1.4.0-19- Verba para custear despesas com 

viagem a serviço da Satipel .........................CR 14.112. 

Artigo- 2- Servirí de recurso para cobertura do crédito de 

que trata o artigo 1 9 , a arrecadaço a maior a se verificar na execuço 

orçamentaria do corrente exercício. 

Artigo- 32_ Revogam-se as disposiçes em contrdrio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 22 de outubro de 

1965. 

Dr. Libório 	egapani 

Prefeito Municipal. 

Ot N° 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal do Toquari 

Decreto n 2  131,  de 22 de c:utubro de 1965. 

Abre crédito suplementar, cancela 

e reduz dotaç5es orçamentarias. 

DR. LRIO PREGAPANI, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei Or- 

ganica do Município e de acrdo com a autorizaço contida no art. 4 9  da 

Lei ng 645, de 28/11/1964. 

DECRETA: 

Artigo- 12_ Pica aberto o crédito suplementar de 	CR$ ..... 

9.505.000 (NOVE NILHES QUINTENTOS E CINCO MIL CRUZEIROS), para atender 

ao pagamento das despesas seguintes: 

Código Local - 21 - Subprefeituras 

3.1.3.0- Gaz e Energia Elétrica 	....................CR$ 240.000 

Código Local - 3 	- Secretaria 

3.1.3.1- águaeEsgôto 	............................... 135.000 

3.1.3.3- Comunicaçes 	............................... 80.000 

3.1.3.4- Gáz 	e 	Energia 	Elétrica ........................ 60.000 

3.1.4.1- Despesas Pequenas de Pronto Pagamento 50.000 

3.2.13-10-b) Assis-tncia a desvalidos e indigentes ..." 400.000 

Código Local .- 4 - Serviços da Fazenda 

3.1.2.2- IIateria1 	de 	Expediente 	........................ 150.000 

3.1.3.1- Despesas Bancaírias 	........................" 20.000 

Código Local - 60- Serviços de Obras Piíblicas 

3.1.2.1- Tratamento 	de animais 	.................... 100.000 

3.1.2.3- Iluminaço Publica da Cidade 	............... 	.. 1.5oo.000 

3.1.1.1- Ajuda 	de 	Custo 	e Diérias 	..................... 35.000 

3.1.1.1- Salários 	de 	Djarjstas 	........................ 800.000 

3.1.2.1.- Combustíveis e Lubrificantes 	................. 1.200.000 

3.1.2.2- Materiais para Conservação de Obxas e Viaço " 200.000 

3.1.2.3- Materiais para Conservaç.o de Veículos 2.500.000 

3.1.3.1- Serviços 	de Alimentaçao ..................... 1  300.000 

Código Local - 7 - Encargos Gerais do Município 

3.2.7.2- 	Depósitos em Geral-...;; .......................5.000 

3.2.8.0- Con-tribuiçoes ao IAPPESP .................. 	1.100.000 

3.2.8.0- Contribuiçes ao IAPETC ......................600.000 

3.2.8.0- ContribuiçesàUPM .......................... 30.000 
CR$ 9.505.000 

Of. r.40 

. . . 
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Artigo- 2- So reduzidas as seguintes dotaçes orçamentárias: 

Código Local - 4 - Serviços da Fazenda 

3.1.1.1- f) Dois Oficiais Administrativos, padro XV .....CR$ 	731.514 

Código Local - 60- Serviços de Obras Públicas 

3.1.1.1-c)UmZelador,padroV 	.....................' 	 400.000 

_d) Cinco Turmeiros, padro IV .................. 	 680.780_- 

4.1.1.1- Verba para extenso de ride de E1etrificaço 
-LA.4_C4. 	 1 4. 4 	........... •. •••*.-.**• 	........ •0 	 700.000  

4.1.1.2 -Início de Obras - Construçes .................. 	2.200.000 
CR$ 	4.712.294 

Artigo- 39_ Sio cariceladas as seguintes dotaçes orçamentá- 
rias: 

Código Local- 3 - Secretaria 
3.1.1.1- a) Um Secretário, 	padro XVIII 	................CR$ 1.548.360 

Código Local - 4 - Serviços de Obras Públicas 

3.1.1.1.  G-ratificaço adicional de 15% à Arthur R. dos 
Santos 	......................... ........ .. . •. 109.168 

b)Gratific.ço ad.de 15%à Pedro Ant6nio da Rosa .. 104.010 

3.1.1.1 e) Umpedreiro,padroVI 	...................... 	" 700.128 
4.1.1.2  Verba para Melhoramentos na Lagoa Armni. ... 500.000 
4.1.1.3  Verba para calçamento de ruas da cidade 200.000 
3.1.1.1  Um chefe do DMER, 	padrío XVII 	............... 	" 1.481.040 
4.1.1.1a) Plano Diretor de Paverama 	..... ...............' 100.000 

b) Plano 	Diretor de Tabaí 	....................... 50.000 
CR$ 4.792.706 

Artigo - 49 	Servirá de recurso para cobertura do 
cr4dito de que trata o artigo 1: 

/ 

1 - As reduçoes constantes do artigo 2. 	.....CR$ 4.712.294 	4 

2 - Oscancelamentos constantes do artigo 32..CR4 4.792.706 
CR$ 9.505.000 

Artigo - 59_ Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUÀRI, 22 de outubro de 

1965- 

 
Dr. Libório egapani 

refeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Pre fe it ura  Municipal de Taquari 

Decreto n 9  132, de 31 de dezembro de 1965. 

Abre ordito especial e apre- 

senta como recurso a arreca-

daç.o a maior. 

Dr. Lib&io ]?regapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

Organica do Município e de acordo com a autorizaço contida nos artigos 

12 e 2P da Lei n 2  654, de 3  de abril de 1965. 

DECRETA: 

Art. 1- Pica aberto o crédito especial de OR$ 200.066 

(DUZENTOS MIL CRUZEIROS), para ocorrer ao seguinte dispndio: 

Codigo Local 7- C.G.  3.1.4.0.19- Verba para custear des-

pesas com viagem a serviço da SATIPEL. ........ . CR$ 200.000. 

Art. 2- Servirá de recurso para cobertura do cr€Çdito 

de que trata o artigo 1, a arrecadaço a maior a se verificar na exe-

cuço orçanhentria do corrente exercício. 

Art. 39_  Revogam-se as disposies em contrrio. 

G-ABINETE DO PREFEITO MtJNICIPAL DE TAQUARI, 31 de 

dezembro de 1965. 

Dr. Lib5rio Fregapani 

Prefeito T'Iunicipal. 

OL N° 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PreFeitura Municipal de Taquari 

Of. N° 

Decreto n 2  133, de 31 de dezembro de 1965. 

Abre cr4dito suplementar e re-
duz dotaçes orçamentrias. 

Dr. Lib6rio Pregapani, Prefeito Mnicipa1 de Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei Or-

g.nica do Município e de ac6rdo com a autorizaço contida no art. 4 9  da 

Lei n 2  645, de 28 de novembro de 1964- 

DECRETA: 

Art. 1- Fica aberto o crédito suplementar de OR$ 4.063.228 

(QUATRO MILHES SESSENTA E TAS WIL.DTJZENTOS E VINTE E OITO CRUZEIROS),para 

atender ao pagamento das despsas seguintes: 
C6digo Local 3 - Secretaria 

3.1.1.1 - Gratificaçao adicional de 25% a Luiz Noschang 20.000 
3.1.1.1 - água e Esg6to 35.000 
3.2.1.5 - issistenoia a Desvalídos e Indigentes 30.000 

C6digoLoca1 4.- Serviços da Fazenda 
3.1.4.2-Restituiçoes de Receitas 80.000 

Cdigo Local 60- Serviços de Obras Pblicas 
3.1.2.3 - Material de Eletricidade para Ilum. Publica 40.000 
3.1.3.2 - Iluminaçao Publica da Cidade 175.000 

C6digo Local 61- Serviços de Obras Publicas 
3.1.1.1 - Sa1rios de Diaristas 1,400.000 
3.1.2.1 - Combustíveis e Lubrificantes 250.000 
3.1.2.3 - Materiais para Conservaçao de Veículos 1.400.000 
3.1.3.2 ~ Serviços de Conservaçao de Veículos 300.000 

.19 C6digo Local 7- Encargos Gerais do Município 
3.1.8.0 - Contribuiçoes ao IAPFESP 27.278 
3.2.8.0 - Contribuiçoes ao IAPETC 32.000 	1 
3.2.3.1 - Provveis Aposentadorias 258.950 
3.2.3.1 - Proventos 15,000 

CRZ. 	4.063.228 
4.rt. 2- sa0 reduzidas as seguintes dotaçes orçamentrias: 
C6digo Local 21- Subprefeituras 

3.1.1.1 - Vencimentos - Dois Subprefeitos Rurais, pad. XII 450.000 
3.1.1.1 - Vencimentos 	Dois Escriturrios, pad. V 350.000 

C6digo Local 50- Serviços de Educaçao Publica 

3.1.1.1 - Vencimentos - 12 Professores, pad. II 600.000 
3.1.1.1 Vencimentos - 20 Professores. pad. III 500.000 
4.1.4.1 - Mquinas de Escrit6rio, M6veis e Uteulios 300.000 

C6digo Local 60- Serviços de Obras Publicas 
3.1.1.1.- Vencimentos 	Um Zelador, pad. V 450.000 
3.1.1.1 - Vencimenos - Cinco Turmeiros, pad. IV 700.000 
3.1.1.1 - Vencimentos - Quatro iVlotoristas. pad. X 713.228 

OR4.063.228 

Ãrt. 32_.  Servirá de recurso para cobertura do crédito de que 

trata o artigo l, a reauç.ao constante do artigo 2. 
Árt. 49 	Revogam-se as disposiçes em contrrio. 
Gabinete do Prefeito Mun'pa1 de Taquari, •31 de dezembro de 1965 

Dr. Libo 	F rio 	g.pani' 
Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SÚL 

Prefei*ura Municipal de Taquari 

OL N 

Decreto n 2 . 135, de 1 2  de setembro de 1966. 

Abre crédito Suplementar, reduz 

e cancela dtaçes orçamentrias. 

Dr. Lib6rio Fregapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

Org.nica dc Município e dc conformidade com autorizaçao cortida no 

artigo 49  da Lei ng 693, de 7.12.65. 

DECRETA: 

Artigo l 	-. Fica aberto o crédito suplementar de CR$... 

9.973.500 (NOVE MILHES YOVECENTOS E SETENTA E TRËS MIL E QUIEN- 

TOS CRUZEIROS), para atender ao pagamento das despesas seguintes: 

Odigo Local 2.10 - GABINETE DO PREFEITO 

3.1.1.1.11 -Ajuda de custo e diárias 	 OR 300,000 

3.1.2.1. 	- Combustíveis e Lubrificantes 	 11 600.000 

3.1.4.1. 	- Recepçoes e Homenagehs 	 " 1,400.000 

Código Local 2.30 - SECRETÁRIA 

3.1.3.6. 	- Impresso de Leis e C6digos 	 tt  70.000 

31.3.7. 	- Serviços de conservaçao de Bens M6veis 

e Im6veis. 100.000 

3.1.4.10 	- Despesas Pequenas de Pronto Pagamento 	" 50.000 

'1 	 3.2.1.5. 	- Assistencia a 	esva1ídos e Indigentes 	" 300.000 

Cdigo Local 2.40 .-SERVIÇO DA FAZENDA. 

3.1.2.2. 	- Material de Expediente 3004000 

C6ãigo Local 2.50 - SERVIÇO DE EDUCAÇXC 

P[1BLICA 

3.1.1.1.13- Gratificaçes Adicionais 10.000 

3.1.1.1.14- Desdobramento de Trabalho do Professo- 

rado. 	 ti 82.500 

3.1.1.1.15- Prováveis Avanços 	 t i 20.000 

3.1.24. 	- Materiais Diversos 130.000 

3.1.3.2. 	- Serviço de Limpeza e Higiene 	 tf  11.000 

C6digo local 2.60- SERVIÇO DE OBRAS 
PBL ICAS 

3.1.2.2. 	- Aguisiço de Mudas e Ferramentas 	ti 150.000 

3.1.2.3. 	- Material de Eletricidade para Ilu.mi- 

naço Píb1ica. 300.000 

C6digo local 2.62 - DMER 

3.1.1.1. 	- Ajuda de Custo e Di.rias 150.000 
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3.1.1.10 - Pagamento de Horas Extraordinárias 	CR$ 100.000 

3.1.2.2. a- Iiariais para Obras e Viaço 	 ti 	500.000 

b) Materiais para Conservaço de Veículos " 3.000,000 

3,1.3.2. - Serviços de Conservaço de Veículos 	" 2.000.000 

0digo Looa 2,70 -EI0ARGOS GERAIS DC 

MUNICÍPIO 

3.1.4.3. - Eventuais 	 400.000 

CR$ 9.973.500 

Artigo 2 9  - So reduzidas as seguintes dotaçes Orça- 

mentrias: 

C6digo Lo cal 2 20_STJBPREFEITORÂS 

3!1.1.1.12- Dois Subprefeitos Rurais, pad. XII 	CR$ 	700,000 

b) Dois Escriturrios, pad. V 	 ti 400.000 

C6digo Local 2.30 - SERETARIA 

3.1.1.1. - Secretírio, pad. XVIII 	 " 	1,500.000 

Cdigo Local 2.50 !Serviço de Cbras 

Publicas 

3.1.1.1. - Um Pedreiro, pad. VI 	 663,933 
3.1.1.1. - Um Chefe do DMER, pad. XVII 	 " 	1.200,000 

CR$ 4.463.933 

Artigo 32 - cancelada a seguinte dotaço orçament- 

ria 

Cdigo Local 2.70 - ENCARGOS GERAIS DO 

i'IUNICPIO 

3.1.1.1. - Fu.ndo de Aumento para o Pessoal 	CR5.O9567 

Artigo 42 - Servir de recurso para cobertura do cr-

dito de que trata o artigo 1: 

1-As reduçes constantes do art, 2. 	OR$ 4.463.933 
2-0 Cancelamento constante do art, 32 	tt 	5,509,567 

CRO 9.973.500 

Artigo 52 - Revogam.se as disposiçes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO IUNICIPAL DE TAUARI, 12 de setem- 

bro de 1966. 

Dr. Lib6rio Z gepani 
Prefeito Municipal. 
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D E C R E T O N9 136, de 6 de outubro de 1966 

"Decreta luto ofioia1". 

Dr. Lib6rio Pregapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

Orgânica do Município, considerando a frreparvel perda que sofre 

o município de Taquari com o falecimento do ilustre homem pblioo, 

grande Taquariense, ex-Prefeito Municipal e atual Presidente da Cd-

inara de Vereadores, Senhor Nardy de Parias Alvim, repentinamente e 

to cêdo roubado do convivio de seus familiares o numerosos amigos, 

depois de ter prestado a terra taquariense o maior de eeiS esforços, 

em pr61 do engrandecimento e bem coletivo, 

D E C R ET A 

Artigo iínico - deõlarado luto oficial por trs dias, em 

todo o município a partir desta data. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquari, 6 de outubro 

de 1966. 

Dr. Lib6r 

Prefeito Municipal. 

O!. N 



Of. N° 
Decreto n 2  137, de 14 de outubro de 1966. 

"Extingue escolas municipais." 

Dr. Lib6rio Pregapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere o arti-

go 66, inciso XIX, da Lei Orgnioa do Município, considerando a des- 

necessidade de ser mantida as unidades escolares localizadas em "Can-

to do Potreiro", "Pedreira", "Boa Esperança" e "Morro Azul", sendo 

as duas primeiras no 1 9  distrito e as outras duas respectivamente 

nos 2 9  e 32  distritos. 

DECRETA 

Artigo l - Picam extintas as escolas municipais "Julia 

Lopes de Almeida", "Antnio R. de Oliveira", "$antos Dumont" e "Eva-

neto da Veiga", respectivarnente localizadas em Canto do Potreiro, 

Boa Esperança, Morro Azul e Pedreira. 

Artigo 2 - Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GABINETE DO PREPITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 14 de outubro 

de 1966. 

Dr. Libor 

Prefeito Municipal. 
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Decreto n2  138, de 25 de novembro de 1966. 

"Abre cr4dito especial e apresen-

ta como recurso a arrecadaçao a 

maior • 

Dr.Lib6rio Fregapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

Orgânica do Município e de ac6rdo com a au.torizaço.contida no 

artigo l da Lei n 9  71.6, de 24 de novembro de 1966. 

D E C R E T A : 

Artigo l - Pica aberto o crédito especial de CR$700.000 

(setecentos mil cruzeiros), para ocorrer ao segu.inte dispêndio: 

C6digo local - 2.70 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICPIO 

C6digo Geral - 3.1.4.3 - EVENTUAIS: - Verba para atender 

a despesasreferentes aos atos funerários do Vereador Nardy de Fa- 

rias Alvim, Presidente da Câmara Municipal. 

Artigo 2 - Servirá de recurso para cobertura do crédito 

de que trata o artigo 12 a arrecadaço a maior a se verificar na 

execuço orçamentária do corrente exercíciõ. 

Artigo 32 - Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TÂQUARI, 25 de . novembro 

de 1966. 

Dr. 

Prefeito Municipal. 
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Decreto n 9  139, de 16 de dezembro de 1966 ,  

"Regulamenta a Lei n 9  715, de 

18 de novembro de 1966." 

Dr. Li'o6rio Pregapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

Orgânica do Município e de ac6do com a autorizaço contida no artigo 

22 aa Lei n 9  715, de 18 de noembro de 1966. 

Considerando que a Lei n 2  715, de 18 de novembro de 1966. 

autoriza o Poder Executivo a permitir o estabe1ecmento de um serviço 

de barcos, na Laga Armnia, com isençode tributos, mediante concor-

rncia pib1ica; 
Considerando que dita lei devera ser reguiarnentadai 

D E C R E T A : 

Artigo 1 9  - È consedido, mediante concorrncia pi.b1ica o 

serviço de barcos na Laga Arjnnia, ?. título precário, aom isenço de 

tributos, mediante as condiçes segu:ilntes: 

Pargrafo 1 - Os interessados deverao apresentar, no pra-

zo em que í6r afixado em edital, em envelope fechado, proposta para ex-

p1oraço do'serviço, que poderá aceitar ou rejeitar todas sem qualquer 

direito à rec1amao pelos interessados. 

Parágrafo 2 - Obriga-se o concessionário a construir 

suas expensas, trapiche para embarque e deseibarque, com a segurança' 

necessria e aprovada pelo Serviço de Obras desta Municipalidade. 

Parágrafo 39 - O horârio. , íc de funcionamento poderá se ex-' 

tender, das 8 as 22 horas, diariamente. 

argrafo 49 - Obriga-se o concessionrio a manter um bar-

co livre para prestar qualquer socorro necessário. 

Parágrafo 59 - Aos menores de 14 anos smente será permi-

tido o uso de barcos quando acompanhado de seus pais u•:responsveis. 

Parágrafo 6 2  - Os barcos devero oferecer a necessriase-
gurança, cabendo à municipalidade o exame e aprovaço dos mesmos, como 

ainda a fiscalizao constante quanto ao estado de conservaço. 

Parágrafo 79 - Os preços a serem cobrados, pelo aluguel, 

dependero de aprovaço da municipalidade. 

Pargra±'o 8 - À crit4rio exclusivo da municipalidade,lm-

dera ser a concesso canceladí em qualquer tempo, sem que assista ao 
concessionrio direito a reclamaçao ou indenizaço a qualquer título 
que seja, 

1 



OL No 

€STADO DO RO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Taquari 

Pargra±'o 92 Obriga-se o concessionário a manter a La-

goa Armnia completamente limpa. 

Artigo 29 - Revogam-se as disposiçes em contr&io. 

GABTE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TÂQUARI, 16 de dezembro 

de 1966. 

Dr. Lib6rio Fregapani 

Prefeito Municipal. 
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Decreto n 2  140, de 30 de dezembro de 1966 

Abre crédito suplementar e re- 

- 	 a  duz dotaçao Orçament...1-aria. 

Dr. Lib6rio Pregapani, Prefeito IIunidipa1 de Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

Orgniva do Município e de conformidade com autorizaço contida no art. 

49 aa Lei nQ 693, de 7 de dezembro de 1965- 

DECRETA: 

Artigo 1 - Fica aberto o crédito suplementar de CR$.. 

480.000 (QUATROCENTOA E OITENTA MIL CRUZE0S), para atender ao paga-

mento das despesas seguintes: 

Código Local - 2.10 - Gabinete do Prefeito 

.1.1.1. - Ajuda de Custo e Diárias 	 OR$ 	90.000 

C6digo Local - 2.30 - Secretaria 

3.1.3.3. - Assinatura de Jornais e Recortes 	
ti 30.000 

3.1.3.4. - Comunicaçes 	 60.000 

3.1.4.1. - Despesas Pquenas de Pronto Pagamento 	ti 30.000 

C6digo Local - 2.60 - Serv. de Obras Publicas 

3,1.2,3. - Material de Eletribidade para I1uminaço 
Pi.b1ica 	 U 	20.000 

C6digo Local - 2.62 - D.M.E.R. 

3.1.1.1, - Pessoal VariÁvel 
Ajuda de Custo e DiÁrias 	 50.000 

C6digo Local - 2.70 - Encargos Gerais do Munic. 

3.2.9.3, - Cart6rio Eleitoral—Desp. de Alistamento 	" 200.000 

	

CR 	480.000 

Artigo 2Q - reduzida a seguinte dotaço orçament&ia: 

C6digo Local - 2.30 - Secretaria 

3.1.1.1. - VencÇnentos—Um Secretário, pad. XVIII 	 48QQQQ 

Artigo 32 -. Servirá de recursos para coberturâ do cr-

dito de que trata o artigo 1. 

1 - a reduço constante do artigo 2. 

Artigo 4 - Revogam—se as disposiçes em contrario. 

G-ABINTE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 30 de dezem-

bro de 1966.  
'€ 	 '24-- 

Dr. Lib6riogapa 

Prefeito Municipal, 
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Decreto n 9  141, de 30 de dezembro de 1966. 

Abre crédito suplementar e in.-

dica como recurso a arrecada-

çao a maior. 

Dr. Libério Pregapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

0rgnica do Nunicpio e de ac6rdo com a autorizaço contida no art. 

2 9  da lei n 9  725 de 19 de dezembro de 1966, 

DECRETA: 

Artigo 12 - Fica aberto o crc1ito suplementar de .$ 

3.000.000 (TRÊS MILHÔES DE CRTJZEIP0S) para atender ao pagamento da 

seguinte despesa: 

C6digo Local - 2,60 - Serviços de Obras Pib1icas 

4.1.3.6, - Equipamentos e Insta1açes: 

Embarcaçes 
	 CR$ 3.000,000 

Artigo 2 - Servirá de recursos para cobertura do crdi-

to de que trata o artigo l, a arrecadaço a maior, decorrente do au-

xílio do Estado deCR3.0O0.000 recebido neste exercício. 

Artigo 39 - Revogam-se as disposiçes em contrário. 

G-ABINETË DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 30 de dezembro 

de 1966. 

Dr. Liborio 

Prefeito Municipal. 
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Of. N 
Decreto n 9  142, de 23 de fevereiro de 1967. 

"Abre credito especial e apresen- 

ta como recurso a arreoadaço a 

maior a se verificar no execício 

Arthur Julio Schenk, Vice-Prefeito em exercício do Municí-

pio de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei Or-

g.nica do Município e de ac6rdo com a autorizaço contida no artigo 

49 da Lei n 9  731, de 22 de fevereiro de 1967. 

Decreta: 

Artigo 1 - Pica aberto o crédito especial de NCR$500,00 - 

(quinhentos cruzeiros novos), para ocorrer ao seguinte dispêndio: 

C6digo Local - 2.70 - ENCARGOS GERAIS DO M[JNICPI0 

C6digo Geral- 3.2.9.4. - Contribuiçao ao Centro de Tradiçes 

Gachas "Pelego Branco". 

Artigo 2 - Servira de recurso para cobertura do crédito 

de que trata o artigo 1 9  a arrecadaçao a maior a se verificar noexe-

cuço orçamentária do corrente exercício. 

Artigo 32 - Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GABIrETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 23 de fevereiro 

-. 	 de 1967. 

Arthur Julio Schenk 

Vice-Prefeito Em exercício. 
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Decreto nç 14-3, de 6 de março de 1967. 

"Concede aumento ao funcionalismo, 

abre crito suplementar, reduz do-

taço orçamentaria e aponta como re-

curso arrecadaço a maior a se veri-

ficar no exercício." 

Arthur Julio Schenk, Vice—Prefeito em exercício do Município de 

Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei Orgânica 

do Município e de conformidade com a artigo 14 da Lei n 9  575, de 11 de 

janeiro de 1963; Lei n 2  657, de 7 de abril de 1965, Decreto Federal n 9 .. 

60.231, de 16 de fevereiro de 1967 e autorizaço contida no artigo 49  da 

Lei ng 724, de 9 de dezembro de 1966. 

D E C R E T A 

Artigo 1 	- Fica concedido o aumento de 25% s6bre os venci.inentos 

do funcionalismo municipal, a contar de 1 2  de março do correate exercício. 
Artigo 2 	- Pica àberto o crédito suplementar de NCR$25.271,08, - 

para atender ao pagamento das despesas seguintes: 

C6digo Local - 2.10 - GABINETE DO PREFEITO 

3.1.1.1. 	Ajuda de custo e dirias NCR$ 1.200 9 00v 
3.1.1.1. 	Gratificaçes Diversas 

a) Representaço do Prefeito " 191,30' 
3.1.1.1. 	Subsídios 1.201,30K 
3.1.1..1.14 Vencimentos 

" 262,20' 
C6digo Local - 2.10 - SUPREPEITURÂS 

3.1.1.1.12 	Auxílio p/ diferença de quebra de caixa 
" 43,31v 

3.1.1.1.13 	Vencimentos " 878,00 
C6digo Local - 2.30 - SECRETARIA 

3.1.1.1.12 	G-ratificaçes Adicionais " 210,57 
3.1.1.1.13 	Gratificaçes Diversas 1  105,51 
3.1.1.1.14 	Vencimentos 2.062 9 27 

C6digo Local -. 2.40 - SERVIÇO DA FAZENDA 

4.1.1.1.12 	Auxílio para Diferença de Caixa 
" 55,40 

3.1.1.1.13 	Gratificaçes Adicionais " 129,16 
3.1.1.1.14 	Gratificaçes Diversas 

" 72 9 22 
3.1.1.1.15 	Vencimentos " 2,689 9 76 

Cdigo Local - 2.51 - SERVIÇO DE EDUCAÇXO 
PuBLICA 
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3.1.1.1.12 Funço Gratificada 	 NCR$ 	76,50' 
3.1.1.1.13 Gratificaçes Adicionais 	 II 	 l87,5< 
3.1.1.1.14 Vencimentos: 	 It 

b) 12 proí'ess6res, padrao II 
	

It 	 651,64 

e) 20 professres, padro III 
	

It 	297,50 
d) Verba paraavanço a&s profess6res 
	

ti 	237,75 
3.1.1.1.11 Funço Gratificada 	 ii 	57,30. -' 

C6digo Local - 2.60 - Serv. de Obrs Pib1icas 
Serviços Urbanos 

3.1.1.1.12 Vencimentos 

D. M. E. R. 

3.1.1.1.12 Gra-tificaç6es Adicionais 

3.1.1.1.13 Vencimentos 

C6digo Local - 2.70 Encargos Geráis do 

Município 

3.1.1.1.21 Gratificaçes Diversas 

ti 	1.373,04 

ti 	36.46 

2.783,00 

(ratiricaçao a uni Inseminador 	 191,30 

	

3.2.3.1. 	Proventos 	 1 	7749,34 

	

3.23.2. 	Prov&veis aposentadorias 	 1 	2.000900 

	

3.2.4.1. 	Penses consedidas por Lei 	 - 	 1 	528940 
NCR$ 	259271,08 

1 Artigo 3 9 - reduzida a seguinte dotaça-o orçamentaria: 

C6digo Local - 2.70 - Encargos Gerais do Município 

	

3.1.1.1. 	Fundo de aumento para o pessoal 	NCR$ 10.000,00 

Artigo 42 - Servirá de recurso para cobertura 

do cr4dito de que trata o artigo 1: 

1 - a reduço constante do artigo 32. 

2 - a arrecadaço a maior a se verificar no exercício. 

Artigo 52 - Revogam—se as disposiçes em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquari, 6 de março de 

1967. 

Arthur Julio Schenk 

Vice—Prefeito em exercício. 
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Decreto n 2  144, 10 de maio de 1967. 

Regu1amenta o Imp8sto S6bre a 

Propriedade Territorial Urbana. 

Dr. Librio Fregapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o arti-

go 66, inciso I, da Lei 0rgnica do Munic{pio e autorizaço constán-

te dos artigos 152 e 156 do Codigo Tributario do riunicipio, 

D E C R E T A : 

Artigo 1 - O valor para o c1cu10 do imp6sto territorial, 

nas zonas urbanas ser: 

1 - Na rua 7 de setembro no trecho calçado ou 

pavimentado p/m2 .........................NOR 1,50 

II - Nas demais ruas pavimentadas ou calçadas no 

perímetro central da cidade p/m ......... NCR 1,20 

III - Nas demais ruas no pavimentadas ou cal- 

çadas no perímetro central da cidade p/m2 NCR$ 0,80 

IV - Na zona da Braia, Caieira, Passo da Ai-

deiaeloteamentosp/m2. ............... 	 NCR0,50 

V - ia zona suburbana p/m2 ................... NCR$ 0,02 

§ 4nico - Todo o terreno que fr julgado iinpróprio para 

construço tera urna reduço de 50% do s/vaj6r, desde que requerida - 

pelo seu proprietário ou possuidor. 

Artigo 2 - Cobrar-se-e acréscimos 51 o imp8sto Territo-

rial Urbano, ns seg-tiintes casos: 

1 - Mais 100% quando se tratar de terrenos, localizados 

em ruas pavimentadas ou calçadas, dotadas de cordes e sarjetas,eno 

possuirm muros e passeios do tipo aprovado pela Municipalidade ou que no 

estejam em bom estado de conservaço. 

II - 50 1% quando o terreno localizado em rua dotada de cor-

des, no possuir muro e calçada.n frente, ou estive-

rem estes em mau estada de conservaço. 

§ Primeiro- Para os efeitos dste artigo os proprietrios 

faltosos sero notifiiados para iniciar a eonstruço, 

ou reparo de muros e calçadas conforme o caso, no pra-

zo de 30 dias, prorrogvel em casos especiais e justi-

ficados mediantb requerimento. 
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§ Segundo - Se esgotado o prazo mencionado no pargraf'o l 

o proprietário no tiver dado início as obras, o Servi-

ço de Obras podera mandar executar o serviço debitando-

lhe todas despesas, com o acrsciËo de 20% a título de 

administraçao 

Artigo 3 9  - O Imp6sto Territorial é de lançamento prévio e 

cobrança semestral, simultanesmente com o Imp6sto Predial. 

Artigo 42 - ste decreta entrar emvigor na data de sua - 

publicaço, revogadas as disposiçes em contrário. 

ABIIETE DO PREFEITO ITtJNICIPÂL DE TAQTJARI, 10 de maio de 

1967 

Dr. Lib6rio regapani 

Prefeito IIunicipal. 

1' 
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Decreto n 2  145, de 10 de maio de 1967. 

"Regulamenta o Imp8sto s6bre a 

Propriedade Predi1 Urbna" 

Dr. Lib6rio Fregapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o arti-

go 66, inciso .I, da Lei 0rg.nica do IIunicípio e autorizaço constan-

te dos artigos 161 e 163 do Código Tributrio do Município. 

D E C R E T A : 

Artigo 1 9  - O valor unitrio do metro quadrado para cada 

tipo de construço será: 

1 - Alvenaria 

HOr$ 100,00 - 2 - Nr$ 80200 - 3 - Nr$ 70,00 

II - Mista 

lê - Nr$ 60,00 - 2 	 55,00 

III Madeira 

	

Nr$ 50,00 - 2 * Ncr$ 45,00 	
: 	

40,00 

Artigo 2 	Os predios em construçao, durante o periodo 

obras e enquanto no'f6r expedido o "Habite-se", pagaro smente o Im-

p6sto Territorial, dese que seja requerido e comprovada. - 

Artigo 32 - O Imp6sto Predial será anual, cobrve1 neste - 

exercício, nos meses de junhoe outubro, relativamente ao 1 e II semes-

tres e nos pr6ximos exercícios em junho e setembro respetivamente. 

Artigo 49 - O imp6sto será reduzido nos seguintes casos: 

1 - Em 10% quandoa construço contar 10 anos ou mais à -  

época do lançamento do ixnp6sto. 

II - i 20% quando a construçocontar 20 ou mais anos 

época do lançamento do imp6sto. 

III - Em 30% quando a cons -truço'contar 30 ou mais anos a e-

poca do lançamento dá ±mp6sto. 

Artigo 59 - Cobrar-se-àF  acrscmos s6bre o Imp6stp Predial 

nos seguintes casos: 

1 - iais 105 quando se tratar de prdios localizados em ruas 

pavinentadas, calçadas ou dotadas de cordes ou sarjetas, 

e no possuirem muros e calçadas do tipo aprovado pela 

municipalidade, ou que no estejam em bom estado decon-

servaçao. 

II - 1ais 255Ó quando os p'dios deixarem cair água do telha_ 
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............ 

do s6bre as calçadas. 

III - Mais 50% ouando as fachadas estiverem em mau estado 

de conservaçio, salvo em casos especiais de absoluta 

impossibilidade. 

IV - Mais 100% quando o prédio localizado em zona central 

estiver em rumas ou em mau estado de conservaço e 

desocupado. 

Artigo 6 - ste decreto entrara em vigor na data de sua 

publicaço, revogadas as disposiçes em àontrrio. 

GABITE DO PREPEITO IICIPAI. DE TQUARI, 10 de maio de 

1967. 
• 

.ur. Libori Bregapani 
Prefeito Municipal. 



Or. No 

ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL 

prefeitura Municipal de .Taquari 

Decreto n 2  146, de 10 de maio de 1967. 

"Regulamenta o Imp6sto s6bre 

os Serviços de Qu1quer'Ta-

tureza". 

Dr. Librio .E'regapani, Prefeito Iiunicipa1 de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere o arti-

go 66, inciso 1, da Lei 0rgnica do Município e autorizaço constan-

te dos artigos 171, 179 e 1.3 do Código Tributário do Município, 

D E C R E T A 

Artigo 1 - O i.rnp6sto ser calculado s6bre a receita bruta 

mensal do contribuinte. 

§ nico - Sendo a receita bruta mensal inferior a um sa1-

rio mínimo, sujeitara' o contri1uinte ao pagamento do imp6sto s6bre 

tal quantia. 

Artigo 2 - O lançamento do impsto s/ Serviços de Qualauer 

Natureza será anual levando-se em conta areceita bruta declarada,co-

brve1 no ms de junho do corrente exercício, e nos futuros no ms de 

março. 

Artigo 3 - O imp6sto relativo a diverses publicas e ou-

troÉ serviços prestados medi.nte ingressoa, ó cobrado com base na re-

ceita bruta declarada ou fixada pela fisca1izaço do município. 

Artigo 4 - ste decreto entrará em vigor na data de sua - 

publicaço, revogadas as disposiçes em contrário, 

GABIETE DO PREFEITO 1,.G1TICIPAL DE TAQUARI, 10 de maio de 

1°67 

Dr. Liborio Fregapani 

Prefeito Municipal. 
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Prefeitura Municipal de Taquari 

- 	Decreto n 2  147, de 5 de junho de 1967. 

"Decreta luto oficial" 

Di. Lib6rio Pregapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber no uso das atribuiçes que me cofere a Lei Or-

gnica do Município, considerando a frrepar&vel perda que sofre o 

município de Taquari com o falecimento do ilustre homem pblioo, 

grande Taquariense e ex-Prefeito desta terre, Senhor Prudncio - 

Pranklin dos Reis, roubado do convivio de seus familiares e nume-

rosos amigos, depois de ter prestado a terra taquariense o maior 

de seus esforços, em prol do engrandecimento e bem coletivo, 

DECRETA: 

Artigo ínico - declarado luto oficial por trs dias, em 

todo o município a partir desta data. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 5 de junho de 

1967. 

Dr. Lib6rio egapani 

Prefeito Municipal. 



li 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

OL N 	 Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto ri 9 . 148, de 3 de julho de 1967. 

"Prorroga atS 31 de crrente o pra- 

zo para pagamento dos Impostos a/ 

Serviços, Predial .e Territorial - 
Urbano." 

Dr. Lib6rio Fregapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber no USO das atribuiçes que me confere o artigo 

66, inciso 1, da Lei Orgânica do Município e Lei nR 723, de 9 de de-

zembro de 1966 (Cdigo Tributário do Município). 

Decreta: 

Artigo l - prorrogado ate5  31 do corrente nis o prazo pa- 

ra a cobrança dos Impostos s/ Serviços, Predial e Territorial Urbano. 

Artigo 2 9  - Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GÀBIENTE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUAEI, 3 de julho de 

1967. 

Dr. Lib6rio reapani 

Prefeito Municipal. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto n2  149 9  de 12 de julho de 19679 

"Abre crédito especial e apresenta 

corno recurso o euperavit financei- 

ro verificado no exerdcio de 1966 1'. 

Dr. Lib6rio Pregapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

Organica do Município e de ac6rdo com a autorizaçao contida no ar-

tigõ 1 9  da Lei 736, de 11 de julho de 1967. 

DECRETA: 

Artigo 12 - Fica áberto o crdito especial de NCR$345,00 

(Trezentos e quarenta e cinco cruzeiros novos), para ocorrer ao se-

guinte dispêndio: 

06digo Local - 2.70  - ENCARGOS GERAIS DO MtJNICPIO 

06digo Gera]. - 3.1.493. - EVENTUAIS - Verba para atender 

a despesas referentes aos atos funer&ios do Senhor Prudncio Pran-

klin dos Reis Ex-Prefeito desta Comuna. 

Artigo 2 2  Servirá de recurso para cobertura do credito 

de que trata o artigo 1 9 , o superavit financeiro apurado rio Balanço 

Patrimonial do exercício de 1966 at a importância de (NCR345,00). 

Artigo 32 - Reogam-se as disposiç&es em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 12 de julho de 

1967. 

Di'. Lib6rio egapani 

Prefeito Municipal. 
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Decreto n 2 . 150, de 12 de a6sto de 1967. 

Abre or4dito suplementar e reduz 

dotaço orçamentaria. 

Dr. Libério Pregapani, I'refeito Municipal de Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuiçes que me coiffere a Lei 

0rgnica do Município e de coníormidad.e com autorizaço contida no 

art 49  da Lei n2 .693, de 7 de dezembro de 1965. 

DECRETA: 

Art. l 	- Fica aberto o ordi -to suplementar de NCR$... 
49070,00 (QUATRO M]1 E SETENTA CRUZEIROS NOVOS), para atender ao pa- 

gainento das despesas seguintes: 

C6digo Local -2.30 - SECRETARIA 

3.1.3.1. 	Alugueis de piedios 	 NCR$ 570,00 
3.193.7. 	Serviço de conservaçao de bens m6veie e 

imóveis. 	 1  301,75 
• 	 Ccdigo Loca]. - 2.40- SERVIÇO DA FAZENDA 

3.1.391. 	Restituiçes de Receitas 150,00 
06digo Local - 2.50 - Serviço de Educaço 

• 	 Pb1ioa 

• 	 3914.349 Materiais Diversos 50 9,00 
3.2.1.5.20.Subvençes Sociais 

• 	 Campanha Nacional de Edue. Gratuitos 478,25 / 
C6digo Local - 2.60 - Serv. de Obras Hblioas 

3.192.4. 	Vestuário e C1çados 20,00 
3.1.1.1. 	Ajuda de Custo e Dirias 	 1  100900 
3.1.3.2. 	Serv. de Conservaço de Veículos 2.000 9 00 

C6digo Local - 2.70 - Eno. Gerais do Município 
391.4.3. 	Eventuais 	 ti  4001,00 

Art. ? - reduzida a seguinte dotaço orçament&ia: 
C6digo Local - 2.20 - GABINETE DO PREFEITO 

4.1.24. Autoxn6veis, caminhes e outros veículos NCR$ 3.500,00 
krt. 32 - Servirá de recursos p/ cobertura do cr6dito 

de que trata o artigo 12. 
1 - a reàuçaoconstante do artigo 22. 

2 - o superavit financeiro quando nó balanço Patrimonial 

do exercício de 1966, até a import.noia de NCR$570,00. 



O!. N. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

Prefeitura Municipal de Taquari 

Artigo 42 - Revog—se as di8posiçes em oontr&io. 

GABINETE DO PREPEITO MtJNICIPAI DE TAQU.ARI, 1 2  de agôsto 
de 1967. 

467 
Dr. Lib6rio Pegapani 

Prefeito Municipal. 



DL No 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto 1:1, de 31 de outubro de 1967, 

tiàbre  crédito suplementar, reduz 

e cancela ãotaçao orçamentária 

e aponta como recurso arrecada-

çao a maior a se verificar nO 
exercic 1  io 

Dr. Lib6rio Fregapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei Or-

g.nica do Municfpio e de conformidade com autorizaçao contida no ar-
tIgo 49  da Lei n 9  693, de 7 de dezembro de 1965- 

DECRETA 

- Pica aberto o crédito suplementar de NCR$45.860 9 00 - 
(quarenta ecinco mil oitocentos e sessenta cruzeiros novos), 	para 
atender ao pagamento das despesas seguintes: 

Código Local - 2.10 - Gabinete do Prefeito 

3.1.1.1. - Vencimentos NCR$ 	0 9 40 
3.1.2.1. - Combustíveis e Lubrificantes 1  200,00 
3.1.2,3. - Vestuário e Calçados 7,80 

Cádigo Local - 2.30 - Secretaria 
3.1.1.1. - Gratificaçes Adicionais 3,72 
3.1.2.1. - Material de Expediente 200 9 00 
3.1.3.4. - Comunicaçes 200,00 
3.1.3.5. - Gz e Energia E1trica 120,00 
3;2.5.1.1. b) Desvalidos e Indigentes 300 1,00 

Código Local - 2.40 - Serviço da Fazenda 
3.1.1.1. - Ajuda de Custo e Di&ias ii  801,00 

C6digo Local - 2.50 - Serv. de Educ. Pib1ica 

4.1.1.5. - Construço de Ediflejo5 P.íb1ioos 
" 1.000,00 

4.1.3.1. - Máquinas de Escritório, M6veis e Utenílos II  800900 
C6digo Local - 2.60 - Serv. de Obras Pb1icas 

3.1.2.1. - .Aquisiçao de Mudas e Ferramentas 200 9,00 
3.1.3.2. - Iluminaço Ptblica da Cidade 1  800900 
4.1.1.3. - Verba p/Conc1uso da Praça da Conso1aço U  1.000,00 
4.1.1.3. - Asfaltamento de Ruas da Cidade o  10.000,00 

3.1.1.1. - Pagamento de Horas Extraordinárias n 200,00 
3.1.3.1. Serviço de A1imentaço o 800,00 



01. No 

ESTADO DO RO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Taquari 

3.1.3.2. - Serviço de Conservaço de Veículos NCR$ 1.500,00 

4.1.1.2. .- InCcio de Obras - Construço 2 9 000,00 

4.192.69 - 	 mbarcaçes ' 14.060,00 

Ct~digo Local - 2.70 - Encargos Gerais do 

Nunicpio 

3.1.4.3. - Eventuais ti  200,00 

3.293.1. - Inativos 19988,08 

3.2.8.1. - Contribuiçoes ao IAPPESP " 10 9000,00 

3,2.8.2. - Contribuiçes ao IAPETO. 200 9 00 

1WR$ 45.860 9 00 

Ârt. 2 	- So reduzidas a a seguintes dotaçes orçament.rias: 

C6digo'Local - 2.10 - Gabinete do Prefeito 

3401.1.1.12 - Gratificaçes Diversas 

o) Substituiçao do Prefeito NCR4 460,00 
2-40 Co digo Locaj. - Serviço da Pazenda 

41.3.1. - 	 Máquinas de Escritório, M6veis e Uten- 

c1ios 11 49340 9 00 

Cdigo Local - 2.60 - Serv. Obras Píb1icas 

4.1.1.2. - Início de Obras 
Verba p/Melhorainentos da Laga krmnia 	5.000,00 

NÕR$ 9.800,00 

Art. 3Q 	cancelada a seguinte dotaçao orçamentria: 

0digoLocaJ. - 2,60 - Serviço de Obras Pib1icas 

4.1.2.49 - Autom6veis, Auto-Caminhaes e outros Veí 

cuba. 	 NCR$ 20.000,00 

Art. 49 - Servira de recurso para cobertura do credito de - 

que trata o art. 1: 

1 - As reduçes constante do art, 2. 

2 - O Cancelamento constante do art 39 •  

3 - A Arrecadaço a maior a se verificar no exercício. 

Art. 5 - Revogam-se as disposiçes em contrario. 

GABINE'E DO PREPEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 31 de outubro de 

1967. 	 7 z, ;-- -'-- 

Dr. Lib6rio Pr,a i 
Prefeito Municipal. 
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Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto n 2  152,  de 1 9  de novembro de 1967. 

"Prorroga ate 30 do corrente 

o prazo para pagamento dos 
Impostos Predial e Territori-
al Urbano, referente ao II 

Semestre". 

Dr. Lib6rio Fregapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere o arti-

go 66, inciso 1, da Lei Organica do 'iunicpio e Lei n9  723, de 9 

de dezembro de 1966 (C6digo Tributário do Muniepio). 

D E C R E T A : 

Artigo 1 2 	prorrogado até 30 do corrente ms o prazo 

para a cobrança dos Impostos Predial e Territorial Urbano, refe-

rente ao II Seiestre do corrente ano. 

Artigo 2 - Revogam-se as disposiçaes em contrario. 

G-.kBI1ETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 1 9  de novem-

- 	 bro de 1967. 

Dr. Liborio e apani 

Prefeito Municipal. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Taquai 

Decreto n 2  153 1  de 29 de dezembro de 1967v 

"Abre credito suplementar e re-

duz dotaço orçamentária". 

Dr. Lib6rio Fregapani, Prefeito Municipal de Taqiari. 

Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

Qgia do Município e de conformidade com autorizaço cont ida 

no ârtigo 42 da Lei n 9  724, de 9 de dezembro de 1966. 

DECRETA 

Artigo l 	- Pica aberto o credito suplementar de NCR$... 

3.775,03 (TRÊS MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS NOVOS E - 

TRÊS CENTAVOS), para atender ao pagamento das despesas seguintes: 

C6digo Local -2.10 - GABINETE DO PREFEITO 

3.1.2.1. 	- Combustíveis e Lubrificantes 	 NCR$ 110,00 

C6digo Local - 2.20 - Subprefeituras 

3.1.1.1. 	- Ajuda de Custo e Diárias " 30,00 

3.1.1.1. 	- Auxílio p/ difrnça de Caixa 3,57 

C6digo Local - 2.30 -SECRETARIA 

3.1.3,4. 	- Coznunicaçes " 90.00 

3.1.3.5. 	- Gz e Energia E1trica 30 9 00 

3.1,491. 	- Despesas Pequenas de Pronto Pagamento 50,00 

3.2.1.5.1.- Maternidade e Infância " 50 2 00 

C6digo Local - 2.40 - 	erviço da Fazenda 

3.1.1.1. 	- Ajuda de Ousto e DiÁrias " 20 2 00 

3.1.1.1. 	- Gratificaçes Diversas , 3711,83 

3.1.1.1. 	- Vencimentos " 15,48 

3.1.2.2. 	- Material de Expediente 91 50,00 

Cdigo Local -2.50 - Ser'r. de Educaço Publica 

3.1.1.1. 	- Pro'vveis Avanços " 459,00 

3.1.2.4. 	- Materiais Diversos " 225,00 

C6digo Local- 2.60- Serv. de Obras Piblicas 

3.1.2.2. 	- Mudas e Ferramentas " 16,30 

3.1.2.3. 	- Materiais de Eletricidade para Ilumina- 
çoPiíblica " 160,00 

3.1.2.3. 	- Materiais para Conservaço e Melhoramentos 
t,  60,00 

3.1.1.1. 	- Pagamento de Horas Extraordinárias " 300,00. 

3.1.2.2. 	- Material p/ Conservaço de Veículos " 1.700,00 
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Código Local - 2.70 - Encargos Gerais do Muni- 
e fp lo 

3.1.4J. - Eventuais 	 NCR$ 320 900 
3.268.3. - Comtribuiço à UPN 	 127,85 

NCR$ 3.775,03 

Artigo 22 - reduzida a seinte dotaço orçamentária: 

Codigo Local - 2.60 - Serv. de Obras Ptb1ieas 

3.1.1.1.23. - Sa1rios de Diaristas 	 NOR$ 3.775,03 
Artigo 32 - Servirão  de recurso para cobertura do crdi- 

to de que trata o artigo 1 9 ,,.a reduço constante do artigo 22 9 	 . 

Artigo 42  Revogam-se as disposiçes em contratrio. 

GABINETE DO PREFEITO fvUINICIPAI DE TAQUARI, 29 de dezem- 

bro de 1967. 

(Ass.) Dr. Lib6rio Pregapani 

Prefeito Municipal. 
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ESTADO DO RiO GRANDE DO SUL 

Irefeitura Municipal de Taquari 

Decreto n 2  154, de 25 de abri1 de 1968, 

Abre crédito suplementar, reduz 

dotação orçament&ia e indica co-

mo recurso parte do superavit fi-

nanceiro apurado no balanço pa- 

trimonial do exercício de 1967. 

Dr. Lib6rio Fregapani, Prefeito liunicipa1 de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiç6es que me confere a Lei Or-

gânica do Município e de conformidade com autorizaçes contidas no 

artigo 42  da Lei n 2  748, de 5 de dezembro de 1967 e artigos 42 e 43 

da lei 4.320, de 17 de março de 1964. 

D E C R E T A : 

Art. 12 - Fica aberto o crédito suplementar de NOR$21.027,21 

(vI1TE E UM MIL VINTE E SETE CRUZEQS NOVOS E VINTE E UM CENTAVOS), 

para atender a0 pagamento das despesas seguintes: 

O6digo Local - 2.10 - Gabinete do Prefeito 

3.14.1. Recepç6es e Homenagens 	 NCR$ 2.000,00 

C6digo Local - 2.30 - Secretaria 

3.1.3.1. Alugueis de Prédios 	 It 108,00 

3.1.3?7. Serviços de Conservaç7o de Bens M6veis 

e Imóveis 91 1.000,00 

C6digo Local - 2.40 - Serviço da Fazenda 

3.1.1.1.14 G-ratificaç6es Adicionais 	 ti 318,84 

3.1.1.1.16 Vencimentos 	 91 94 9 68 

C6digo Local - 2.50 - Serviço de Educação Píb1ica 

391.2.4. 	Materiais Diversos 	 200,00 

3.2.1.5. 	Subvenç6es Sociais-Educacionais Cam- 

panha Nacional de Educand&ios &ratuitos 	549,30 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
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Código Local - 2.60 - Serviços de Obras Pblicas 

2.61 - Serviços Urbanos 

3.1.2.5. 	Materiais para conservaçao de Bens 

M6veis e Im6veis 	 NCR$ 1.500900 

2.62 : DMER 

3.1.1.1. 	Gratificações Adicionais 	 te 552 9 96 

3.1.2.2. a) Materiais para Obras e Viação 	 500,00 

b) Materiais para Conservação de Veí- 

culos e iIquinas 	 " 	12.000,00 

C6d.igo Local - 2.70 - Encargos Gerais do Município 

3.1.3.1. 	Serviços de Extintores 	 500,00 

3.2.3.2. 	Prováveis Aposentadorias 	 1.703,43 

IWR$ 21.027,21 

Art. 22 - Sa0 reduzidas as seguintes dotaç6es orçament- 

rias: 

O6digo Local * 2.40 - Serviço da Fazenda 

3.1.1.1.14 Gratificaç6es Adicionais 	 NOR$ 	222,12 

3.1.1.1,16 	Vencimentos 	 " 	1.481,31 

NCR$ 1.703,43 

Ar-t. 32 - Servirá de recurso para cobertura do crédito de 

que(trata o artigo 1: 

1 - .s.veduçaes constante do artigo 22 

2 - O superavit financeiro apurado no balanço patrimonial 

do exercício de 1967, at a importância de N19.323,78. 

Art. 42 - Revogam—se as disposiç6es em contrário. 

GABIi'ETE DO PREFEITO M1JNIC]AL DE TAQUARI, 25 de abril de 

1968. 

Dr, Lib6ric4gapani 

Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto n2  155, de 30 de maio de 1968. 

"Abre erdito suplementar e indica 

como recurso a arrecadaçao a maior 

a se verificar no exercício." 

Dr. Libório Fregapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuições que me confere a Lei 

Orgânica do Município e de conformidade com autorizaçao contida no 

artigo 42 da Lei n 9  748, de 5 de dezembro de 1967. 

DECRETA: 

Art. 1 - Fica aberto o cródito suplementar de NCR$.... 

20.916,00 (VINTE MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS CRUZEIROS NOVOS), para 

atender ao pagamento das despesas segiintes: 

Código Local 2.40 - Serviço da Fazenda 

3.1.1.1. a) Gratfficaç6es Diversas 	 NCR$ 	300 9 00 
3.1.4.2 	Indenizaç6es 	 " 	1.000,00 

3914.3 	Eventuais 	 " 	800 9 00 

Código Local 2.62 - Serviço de Obras Píb1icas 

3.192.2. 	Material para Conservaço de Veículos e 
Máquinas 	 " 	14.000,00 

4.1.2.4. 	Automóveis, Auto-aminh6es e outros Vaí- 
cuba 	 " 	4.816 9,00 

NCR$ 20.916,00 

krt. 22 - Servira de recurso para cobertura do credito de 

que trata o artigo l, a arrecad.açao a maior a se:- verificar no exercf-
e io. 

Art. 32 - Revogam-se as disposiç6es em contrrio. 

GÀBIITETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 30 de maio de 

1968. 

Dr. LibórioP4''pani 

Prefeito Municipal. 



ESTADO DO RO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto n 2  156, de 24 de julho de 1968. 

"Abre credito suplementar e indica 

como recurso parte do superavit fi-

nanceiro apurado no balanço patri-

monial do exercício de 1967.1 

Dr. Lib6rio Pregapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiç6es que me confere a Lei 

Orgânica do Município e de conformidade com autorizaçães contidas no 

artigo 49  da Lei n 2  748, de 5 de dezembro de 1967 e artigos 42 e 43 
da lei 4.320, de 17 de março de 1964. 

D E C R E T A : 

Ârt. 1 - Fica aberto o crédito suplementar de NOR$..... 

19673,80 (UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS CRUZEIROS NOVOS E OITEN-

TA CENTAVOS), para atender ao pagamento das despesas seguintes: 

C6digo Local 2.50 - Serviço de Educação Pb1iea 

3.1.1.19 Ajuda de custo e diárias 	 NCR$ 400,00 
3.1.3.2. Serviços de Limpeza e Higiene 	 " 	 26 1,00 
Odigo Local 2.70 - Encargos Gerais do Município 

3.193.3. Serviços de 0rientaço e Pesquisas 	" 	 100,00 

3.2.94. Contribuição a ÁSCAR 	 1.147 980 

NCR$ 1.673,80 

Art. 2 - Servirá de recurso para cobertura do credito de 

que trata o artigo 12, parte do superavit financeiro apurado no ba-

lanço patrimonial do exercício de 19671 at a importância de NCR$... 
1.673,80, 

Art. 32 - Revogam-se as disposiç6es em eontrrio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 24 de julho de 
1968. 	 - 

i 

Dr, Liborio F'apani 

Prefeito Municipal. 

OL N° 
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ESTADO DO RO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto n 2  157 1  de 15 de ag8sto de 1968. 

"Regulamenta o Conse10 Munici-

'pal de Desportos". 

Dr. L.ibrio Fregapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuiç6es que me confere a Lei 

Org&nica do Município e de conformidade com a autorizaço contÏda no 

artigo 52  da Lei n 2  700, de 10 de maio de 1966. 

D E C R E T A : 

OÀPTULO 1 - Da constitu.iço do Conselho Municipal de Desportos. 

Artigo 1 - O Conselho Municipal de Desportos de Taquari, 

criado pela Lei n 2  700, de 10 de maio de 1966, funcionar em colabo-

raçao com a Prefeitura Municipal, Conselho Regional de Desportos e 

Departamento de Esportes do Estado do Rio Grande do Sul. 

Artigo 22 - O C.N.D. será constituído de cinco (5) mem-

bros nomeados pelo Pefeito Municipal dentre aqu].es que comprovada-

mente tenham prestado serviços iteis aos desportos e que estejam per.-

feitamente integrados no meio desportivo do Município. 

§ l -. O mandato dos membros do C.M.D. terá duraçao parar.-

lela ao do Prefito Municipal. 

§ 22 
- O exercício do cargo de Conselheiro do C.M.D. ser ão  

gratuíto e consIderado como serviço relevante prestado no Município. 

Artigo 32 
- Os conselheiros eiegerao anualmente entre se-. 

us componentes na prineira sessao ordin&ia do ano, o presidente e o 
secretrio do C.N.D.. 

Artigo 42 
- Os membros do C.M.D. s~mente deixarão os Exer-

cícios de seus mandatos no dia da posse de seus substitutos. 
Artigo 52 

- O Conselho Municipal de Desportos poder dis-

por para o desempenh6 de suas funçes de funcion&ios postos dispo-

siçao pela Prefeitura Municipal. 

Artigo 6 - O C.M.D. funcionara em local determinado pelo 
Govrno Municipal. 

OAPftULO II - Das atribu.içes do C.N.D. 

Artigo 72 
-. Compete ao C.M.D. 

- organizar, orientar, difundir e fiscalizar a prtica dos 
desportos no município 

- cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos regulaen- 



ESTADO DO RO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Taquari 
••.. ... •• 

± tares onitidos pelos poderes esportiios a que estiver subordinado; 

o) - verificar a situaçao das entidades esportivas do munie- 

pio, propondo ou opinamdo s8bre as subvençes que lhes devam ser con- 

cedidas, e fiscalizar a correta apiioaçao dessas su.bvenç6es; 

- organizar o CalendÁrio Esportivo Anual, de ac6rdo com as 

atividades esportivas do município; 
- propugnar pela permanente harmonia entreas entidades es-

portivas do município; 
- organizar o Cadastro Esportivo do Município; 

- promover competiç6es esportivas municipais e inter-muni-

c ipais; 

- a fiscalizar a execuçao da iegisiaçao esportiva em vig8r 

no pais em colaboraçao com o Departamento de Esportes e Conselho Regio-

na]. de Desportos; 

- interferir para que sejam reservadas reas de terras para 

oportunas construçes de estdios, piscinas, ginásios e praças despor-

tivas de recreaço; 

CAPTUL0 III - Do funcionamento do- C,M.D. 

Artigo 82 - O C.N.D. elaborar os projetos de orçamento anu-

almente de ac8rdo c"m a legis1aço municipal vigente. 

Artigo 92 - Às petiçes das associaç6es desportivas do muni-

e4ao, dirigidas aoDEERGS e OBD, devero ser encaminhadas por interw-

dio do CMD. 

Artigo ]Q - O C.M.D. deveza ter um expediente para atender 

aos interessados, reiinir-se ordinriamente de 15 em 15 dias, e extraor-

dinriamente sempre que neceseÁrio. 

Artigo 11 2  - As deliberaç6es do C.M.D. sero sempre tomadas 
por maioria dos Conslheiros presentes, bastando °'omparecmento reu-

niao, no mínimo três K de seus membros. 
Artigo 12 2  - O presidente do C.M.D. podera conceder licença 

a qualquer membro domeno até o prazo de noventa (90) dias. 

Artigo 132 - O membro do C.M.D. impedido por mais de noventa 

• (90) dias será substituído, interinament p01 por ato do Prefeito muni-
cipal. 

Artigo 142 - O presidente do C.N.D. e o coordenador dos traba-

lhos cabendo-lhe, nis reunies, dos debates e o encaminhamento das vota-

ç6es4 
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CÃPTULO IV- Das atribuiçes do C.M.D. 

Artigo 152 - Compete ao Presidente do C.N.D. 

- representar o C.M.D. junto ao Prefeito Municipal e 6rgos 

piíblicos esportivos nas suas reiaç6ea de interesses oficiais; 

- decidir com o voto de qualidade os casos de empate nas vo-

taç6es; 

o) - despachar o expediente ordin&io e distribuir os pvocessos 

a serem relatados; 

d) - convocar o C.M.D. para as reurijoes; 

e) - requisitar do Govrno Municipal o empenho das despesas au-

torizadas segundo as dotaçee orçament&ias; 

- encaminhar ao Govrno Municipal a proposta orçamentária do 

C.M.D. para o exercício segiinte; 

- executar e fazer cumprir as de].iberaç6es tomadas nas ses-

ees do C.M.D.; 

- apresentar ao Govêrno do Município e ao DEERGS um reiatfrio 

anual dos trabalhos do C.M.D.; 

1) - supervisionar as atividades dos funcion&ios postos dispo-

siçao do C.M.D.; 

c.kPrTtJLO V - Das atribu-içes dos membros do C.M.D. 

Artigo 16 2  - Compete aos membros do  

- represent-lo junto as entidades esportivas, nas suas com-

petiç6es e festividades; 

- observar as atividades das assooiaçes esportivas; 

- relatar dentro dó -prazo mxtmo de quinze (15) dias, proces-
sos que lhes forem distribuidos; 

à) - propor ao CMD medidas iteis nos desportos em geral; 

e) - comparecer -as reunies do CMD, justificando prviamente a 
ausência nos casos de impedimento forçado; 

f) - aceitar os cargos, digo, encargos e as comisses para os - 
quais forem desIgnados. 

CAPITULO VI - Das atribuiç6es do Secret&io do C.M.D. 

Artigo 17 - Compete ao Secret&io do C.M.D. 

- redigir asatas das rouni6es do CM]); 

- providnciar a divulgaço das reso1uçes do CMD na imprensa, 
emissoras de rádio. e TV; 

o) - preparar a mataria a ser lida e discutida nas reunies do 
0MB. 
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cÂI1TULO VII - Das atribuiçes dos funcionários do cMD. 

Artigo 18 - Os funcionarios do CMD, terao as suas atribu.-

iç6es fixadas pelo presidente. 

CAPITULO VIII - Dispo siç6es gerais. 

Artigo 192 - Ás vagas de 

deverao ser coniunicad.s imediatament 

serem preenchidas na forma do artigo 

Artigo 20 2  - Aos membros 
tos comprobatrios de'identidade, de 

dos durante o exercício do mandato. 

Conselheiros existentes no CMD, 

ao Prefeito Municipal, a fim de 

22 do presente regolamento. 

d6 CMD, sero concedidos documen-

posse transit&ia, para serem u- 

Artigo 21 9  - À posse dos membros do CMD ser& realizada pe-
rante o Iluetríssimo r. Prefeito Municipal. 

GABINETE DO PREPEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 15 de gg8sto 
de 1968. 

Dr. Isib&io 3 e apani 

Prefeito Municipal. 
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Deerel4 n 2  158, de 20 de agOsto de 1968. 

"Abre crédito suplementar e in-

dica como recurso a arrecadaç.o 

a maior a se verificar no exer- 
• ciclo. ti  

Dr. LbcÇrio Pregapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiç6es que me confere a Lei 

Orgânica do NunioCpio e de conformidade com autorização contida no - 

art. 42  da Lei n 9  748, de 5 de dezembro de 1967 e artigos 42 e 43, da 

Lei n2  4.320, de 16 de março de 1964. 

DECRETA: 

Art. 1 - Pica aberto o crédito suplementar de NCR$..... 

18.450 9 00 (DEZOITO MIL QUATROCENTOS E CINCOENTA ORUZEIROS NOVOS, pa-

ra atender aoj pagamento das despesas seguintes: 

C6digo Local 2.10 - Gabinete do Prefeito 

3.1.1.1. 	Ajuda de Ousto e Diárias 	 NCR$ 1.500,00 

C6digo Local 2.30 - Secretaria 

3.1.291. 	Material de Expediente 	 " 	100 9,00 

3.1.3.29 	Agua e Esgotos 	 " 	400,00 

3.1.3.4. 	Comunicaç6es 	 850 9 00 

3.1.395. 	Gaz e Energia Elétrica 	 " 	300,09 

3.2.195.1. Assistenciais: 

B) Indigentes 	 " 	500,00 

C6digo Local 2.40 - Serviço da Fazenda 

3.1.291. 	Material de Expediente 	 " 	500,00 

C6digo Local 2.50 - Serv. da Educaçao Pb1ica 

3.2.1.3.10 Subvenç6es Sociais 

Merenda Escolar 	 ti 	200,00 
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C6digo Local 2.60 - Serv. de Obras Hblicas 

DMER 

3.141.1. 	Ajuda de Custo e Dirias 

3.1.1.1921. Ajuda de Custo e Di&ia8 

3.1.2.1 	Combustíveis e Lubrificantes 

C6digo Local 2.63 - Serviços Hdrovi&ios 

3.1.1.1. 	Salários de Diaristas 

3.1.2.2. 	Materiais Diversos 

C6digo Local .70 - Encargos Gerais do Município 

34.8.1. 	Contribuiç6es ao INPS 

NCR 	600,00 

0 	 300,00 

It 	3.000,00 

ti 	1.700 9 00 

ti 	200,00 

ti 	8.000,00 

.2.8.2. 	Contribuições a UFM 	 11 	 300,00 

NCR$ 189450,00 

Art. 2 9  - Servirá de recurso para cobertura do crdlto 

de que trata o artigo 12, a arrecadaçao a maior a se verificar no - 

exercício. 

Art. 32 - Revogam—se as disposiç6es em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 20 de ag6sto 

de 1968. 

Dr, Lib6rio 2 'epani 

Prefe ito Municipal. 
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Decreto n 2  159, de 10 de outubro de 1968. 

"Abre crédito especial a indi-

ca como recurso a arrecadação 

a maior a se cerificar no exer-

cício". 

Dr. Lib6rio Pregapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiç6es que me confere a Lei 

0rg.nica do Município e de ac6rdo com a autorizaçao contida no ar-

tigo 22  da Lei n 2  756, de 12 de setembro de 1968. 

D E C R E T A : 

Artigo* - Fica aberto o cr4dito espeia1 de NcR$382,32 

(TREZENTOS E OITENTA E DOIS CRUZEIROS NOVOS E TRINTA E DOIS CENTA-

vos), para atender ao pagamento da desesa seguinte: 

C6digo Local 2.51 - SERVIÇO DE EDUCAÇ. 0  PtÍBLICÂ 

3.2.1.5. Subvenç6es Sociais 

Auxílio ao GEZBRA para reaiizaçao do V Con- 

gresso de Estudantes CENEGISTAS. 	 NCR$ 382,32 

Artigo 2 - Servirá de recurso para cobertura do crédito 

de que trata o artigo 1 9 9  a arrecadaçao a maior a se verificar no 

exercício. 

Artigo 39 - Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 10 de outubro 

de 1968, 

Dr. Lib6rio regapani 

Prefeito Municipal. 

O, N 
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Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto n 9  160, de 25 de outubro de 1968. 

"Abre crédito suplementar e indi-

ca como recurso a arrecadaç.o a 

maior a se verificar no exercí-

cio". 

Dr. Libório Fregapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuiç6es que me confere a Li Or-

gânica do Município e de conformidade com autorização contida no ar-

tigo 42 da Lei n 2  748, de 5 de dezembro de 1967 e artigos 42 e 43 da 

Lei n 2  4.320, de 16 de março de 1964. 

D E C R E T A 

Ar-tigo 1 - Fica aberto o crédito suplementar de NCR$.... 

22.020,00 (vinte e dõis mil e vinte cruzeiros novos), para atender 

ao pagamento das despesas seguintes: 

Código Local 2.40 - Serviço da Fazenda 

3.1.2.1. Material de Expediente 	 NOR 	400,00 

Código Local 2.50 - Serviço de Educaçao Ptí- 
blica 

3.1.1.1. Ajuda de Custo e Di&ias 	 120 9 00 
Código Local 2.:0 - Serviço de Obras Pib1icas - 

3.1.2.1. 	Forragem 	 " 	100,00 
3.1.1.1-22 Gratificaç6es Diversas 

Pagamento de Horas Extraordinárias 	 200,00 
3.1.1.1.23 Salrios de Diaristas 	 " 	12.000,00 
3,1.2.29 	a) Materiais p/ Obras e Viaçao 	 14000,00 

b) Materiais para Conservaçao de Vetcuios 

e Máquinas 	 8 	6.000100 
3.1.3.2. 	Serviço de Conservaço de Veículos 	- 	2.000,00 

3.1.2.2. Materiais Diversos 	 200,00 

NCR$ 22.020,00 

Artigo 2 - Servirá de recurso para cobertura do crdi-

to de que trata o artigo 1, a arrecadaço a maior a se verificar 
no exercíccjo. 

OL N° 
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ESTADO DO RtO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Taquari 

Artigo 32 - Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

GÂBINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 25 de outubro de 

1968. 

Dr. Lib6r 

Prefeito Municipal. 
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Decreto n 9  161, de 31 de outubro de 1968. 

"Abre crédito especial e indica como 

recurso a arreeadaço a maior a se 

verificar no exercício". 

Dr. Lib6rio Fregapani, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atrú.buiç6es que me confere a Lei Or- 

gânica do Município e de acôrdo com a autorização contida no artigo 2 

da Lei n2  759, de 25 de outubro de 1966. 

D E C R E T A : 

Art. 1 - Pica aberto o crd.ito especial de NCR$2 0.500, 00 

(VINTE MIL E QUIUENTOS CRUZEIROS Novos), para atender acm pagamento 

das despesas seguintes: 

C6digo Local 2.61 - Serviços de Obras Ptb1icas 

Serviços Urbanos 

4.1.0.0-9.5 - Investimentos 

	

4.1.1.0. 	Obras PLbl1cas 

	

4.1.1.1. 	Estudos e Projetos 

Levantamento topográfico do terreno des- 

finado ao Pavilhao da Festa da Laranja NCR8 	500,00 

	

4.2.0.0. 	Invers6es Financeiras 

4,241.0-9,5 - Aquisiç..o de Im6veis 

Terreno destinado ao Pavi1ho da Festa 

da Laranja 	 " 	20.000,00 
NCR$ 20.500,00 

Art. 2 - Servirá de recurso para cobertura do cr4dito de 

que trata o artigo 12, a arrecadação a maior a se verificar no exercí-

cio. 

Art, 32 Revog-se as disposiç6es em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MtJNICIPAL DE TAQUARI, 31 de outubro - 

de 1968, 

Dr. Lib6rio ZZgapaZi  

Prefeito i"tunicipal. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto n 2  162, de 10 de dezembro de 1968. 

"Abre crédito suplementar e in-

dica como recurso a arrecadaçao 

a maior a se verificar no exer-

c:cio." 

Dr. Lib6rio Pregapani, Prefeito Nunicipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei Or-

gânica do Município e de conformidade com autorizaçao contida no arti-

go 4 9  da Lei n 9  748, de 5 de dezembro de 1967 e artigos 42 ê. 43 da Lei 

4,320, de 16 de março de 1964. 

D E C R E T A : 

Art. 12 - Pica aberto o credito suplementar de NcR$...... 

6,852,37 (Seis mil oitocentos e cincoente e dois cruzeiros novos e trin-

ta e sete centavos), para atender ao pagamento das despesas seguintes: 

C6digo Local - 2.10 - GABINETE DO PREFEITO 

3.1.4.1. 	Recepçes e Homenagens 	 NCR$ 	200,00 

C6digo Local - 2.30 - SECRETARIA 

3.1.292. 	Material de Limpeza e Higiene 	 " 	10,00 

3.1.3.5. 	G-az e Energia Elétrica 	 " 	10,00 

3.2.1,5.1. Maternidade e Infância 	 " 	65,00 

3.2.1.5.1, Indigentes 	 " 	200 9 00 

C6digo 'ocal - 2.40 - SERVIÇOS DA FAZENDA 

3.1.1.1..l4 G-ratificaç6es Adicionais 	 " 	270 9 67 

3.1.1.1.,.16 Vencimentos 	 " 	4 9 76 

3.1.291. 	Material de Expediente 	 " 	100,00 

3.1.4.3. 	Eventuais 	 150,00 

C6digo Local 2.50 - SERV, DE EDUCÂÇ..0  PIBLICA 

3.1.1.1.13 G-ratificaç6es Adicionais 	 ti 315,99 

3.1.2.4, 	Materiais Diversos 	 260,00 

O. N° 

4 . 1 .3.1, 	Materiais Diversos - Bibliotca 	 " 	2.880,00 

........... 
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06digo Local 2660 - SERV. DE OBRAS PtBLICAS 

Serv. Urbanos 

3.1.2619 	iB'orragem 	 NCR$ 	40,00 

3.12.3 • Mat. de Eletricidade p1 iiuminaç.o Publica 	 400,00 

D E M E R 

3.1.3.1. 	Serviços de A1i..mentaço 	 200,00 

SERVIÇOS HIDROVIRI0S 

3.1.1.1. 	Sal&ios de Diaristas 	 540,00 

39192.2. Materiais Diversos 	 350,00 

Código Local 2.70 - Encargos Gerais 

3.2.3,1. 	Proventos 	 te 835,95 

3.2.9.3, 	OartSrio Eleitoral 	 ti 20 9 00 

NCR$ 6.852 9,37 

Art. 2 - Servira de recurso para cobertura do crSdito de que 

trata o artigo 1 2 ,-a arrecadação a maior a se verificar no exercício. 

Art. 32 - Revogam—se as disposiç6es em contrário. 

0-ÁBINETE DO PREPEITO MUNICIPAL DE TAQIJARI, 10 de dezembro de 

1968. 

Dr. Liborio egapani 

Prefeito ?iunicipal. 
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Prefeitura Municipal de Taquari 

Decreto n 9  163, de 28 de fevereiro de 1.969. 

ttMaj ora  em 300% os valores constantes 

dos artigos 1 9  dos Decretos n 9 s.144 

e 145, de 10 de maio de l967. 

JO2iO CARLOS VOGES CUNHA, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuições que me confere o artigo 

66, inciso 1, da Lei Orgânica do Município e autorização constante do 

artigo 161 do Cddigo Tributsirio do Município. 

D e c r e t a: 

Artigo 1 - inajorado em trinta por cento (30%) os valores 

constantes dos artigos 1 9  dos Decretos ns. 144 e 145, de 10 de maio 

de 1967. 

Artigo 2 	ste decreto entrarsi em vigor na data de sua pu 

b1icaço, revogadas as disposiç6es em contrírio. 

CABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 28 de fevereiro 

de 1.969. 

Registre- 

Secretsrio do Município. 

OY. N 
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Prefeitura Municipal de Taquari 

DECRETO n 2  164, de 31 de março de 1969. 

"Prorroga at 30 de abril do corrente 

ano o prazo para pagamento do Imp6s-

to s/Serviços de Qualquer Natureza e 

Taxas de Licença em Geral." 

JOO CAR.LOS VOO-ES CtJ1'IHA, Prefeito Municipal de Taqu 

ri. 

Faço saber, no uso das atribuiç6es que me confere a 

Lei Org.nica do Município e Lei ng 723 1  de 9 de dezembro de 1966 

(C6digo Tributário do Municfpio). 

DECRETA: 

Artigo i - Ê prorrogado ate 30 de abril do corrente 

ano o prazo para cobrança do Imp6sto a/Serviços de Qualquer Nata 

reza e Taxas de Licença em Geral. 

Artigo 2 - Revogam—sw as disposiç6es em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 31 de ma 

ço de 1969. 

4.1 pg 	a 
Prefeitô Municipal. 
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Decreto n 2  165, de 23 de abril de 1969 

"Abre crédito suplementar a indi-

ca como recurso parte do supera-

vit financeiro apurado no balan- 

ço patrimonial do exercício de 

1968". 

JOO CARLOS VOGES CUNHA, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuiç6es que me confere a Lei 

Orgânica do Município e de conformidade com autorizaçes cont idas ro 

artigo 4 9  da lei n 9  769, de 29 de novembro de 1968 e artigos 42 e43 

da lei n 2  4.320, de 17 de março de 1964. 

D E C R E T A 

Artigo l - Fica aberto o crédito suplementar de NCR$.. 

17.702 9 70 ( Dezesete mil setecentos e dois cruzeiros novos e seten-

ta centavos), para atender ao pagamento das despesas seguintes: 

SECRETAKIA 01.02 Gratifaç6es Adicionais NCR$ 	12,12 

0.9 - 3.1.1.1-01.03 - Vencimentos 	 " 	147,18 

	

3.1.3.3— 	Assinatura de Jornais e Recortes -  " 	200 9 00 

SECRETARIA DA FAZEI\'DA 

01.03 - Gratificaç6es Adicionais 	 " 	12 9 12 

1.6 - 3.l..l.L.O1.05 - Vencimentos 	 309,96 

	

3.1.2.1— 	Materia1 de Expediente 	 " 	7,500900 

1.9 	3.1.4.3— 	Eventuais 	 " 	1.500 9 00 

SERVIÇO •DE ED1JCAÇO PÍiBLICÂ 

6.1— 3.1.1.1-01.02 Gratifioaçes Adicionais 	 " 	211,68 

01.03 - Gratificaçes Diversas 	 " 	2.000,00 

6.1 - 4.1.4.1— 	Mquinas de Escrit6rio, I'I6veis 

e Utensílios 	 'f 	3.000,00 
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SERVIÇOS DE OBRAS PIBLI0ÂS 

9.5 - 341.1.1-01.04 - Vencimentos 	 NCR$ 	56,16 

4.2 - 3.1.1.1-01.01 - Gratificaçes Adicionais 	 11 400,32 

01.02 - Vencimentos 	 353,16 

4.4 - 3.1.1.1-02,00 - Gratificaçes Diversas 	 1.000 9 00 

ENCARGOS GERAIS DO M[JNICPIO 

8.3 - 3.2.7.5- 	Aiixílio Doença 	 ti 1.000,00 

NCR$ 17.702,70 

Artigo 2 - Servirá de recurso para cobertura do cr6dito / 

de que trata o artigo 1, parte do superavit financeiro apurado no ba-

lanço patrimonial do exercício de 1968, at a import.ncia de NCR$..... 

17.702,70, 

Artigo 3 - Revogam-se as disposiçes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 23 de abril de 

1969. 

OL N 

Prefeito NunicLpa1. 
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Decreto n 9  166, de 27 de junho de 1969 

uR egulamenta o que se refere 
a Lei n 2  777, de 25 dejuhho 

de l9 69'. 

JO2O CkRLOS VOGES CUIEA, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiç6es que me confere a Lei 

Orgânica do Município e Lei n 2  777, de. 25 de junho de 1969. 

D e c r e t a 

CÂPTULO 1 

Da finalidade e atribuiç.o 
Art. 1 -. O Centro Agropecurio Municipal, abreviadamente CAN, ter. - 

como finalidadQ, dar cumprimento à Política Nacional da Produçao Agro 
pecuria, integrando para êsse finí 6rgos estaduais, federais 

cip1s, que atuam no setor agroecurio, segundo a orientaç.o normati-

va e executiva do Coiise1ho Municipal de Agricultura. 
Art. 2 9  - So atribuiç6es do AN: 

Gerir o Fundo Agropecurio Municipal, PUIWÀGRO. 

Elaborar os Orçamentos - Programa para ap1icaço do PtJN-

DAG-RO, bem como os Planos e Projetos decorrentes, submetendo-es 

provaç.o do CO1'Ià4 
Administrar material sob sua responsabilidade. 
Avaliar os trabalhos em desenvolvimento realizados pelos 

rgaos competentes do COMA .e seus pr6prios, relatando mensalmente o 
andamento do programa de açao. 

Avaliar e apresentar anualmente os resultados obtidos na 

execuço dos Planos e Projetos integrantes do Orçamento-Programa, com 

vistas sua atualizaç.o, ou reformulaço. 
±') Solicitar ao COMA, a 1iberaç.o das importâncias constan-

tes dos projetos de sua proosiço, prviamente aprovados em consonâ 
cia com aqule orçamento-programa. 

Escriturar em conta especial o FIJNDAG-RO, cujas receitas-

especificadas nas alíneas o, d, e, f, g,da Lei n9777,  de 25 de junho 

de 1969, sero recebidas pela prefeitura municipal e creditadas a fa-
vor do FUNDAGRO, mediante dep6sito em conta bancária vinculada. 

Liberar as verbas vinculadas a obras e serviços realiza-

das mediante convnios e acompanhar sua execuç.o. 

Propr ao COMA convênio com entidades pib1icas ou priva-

das, federais, estaduais e municipais, que atuem no setor rural e de 
cujo trabalho dependa o bom andamento do plano de desenvolvimento a-

gropecurio municipal. 

Desenvolver7 atravs seus pro'prios meios, trabalhos que 

visem atender as necessidades do produtor rural. 
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1) Receber e encaminhar ao COMA, as prestaçes de contas pr, 

prias e dos orgaos convenentes, anualmente ou quando coneluídos os tr 
balhos. específicos. 

Promover reunies com órgaos locais ou estaduais e feder 

is, para planejamento de melhoria tcnica, esclarecimentos e outraspekr  

ticularidades ligadas ao melhor andamento do programa agropecurio mu-

nicipal. 
Assessorar o Chefe do Executivo Municipal nos casos judi-

ciàis, ja que o. FUNTDARO, tendo apenas personalidade contbil e auto-

nomia administrativa e financeira, será representado judicialmente pe-

lo Município 0  

CAPTtJLO II 
Da organizaçao e funcionamento 
Art. 32 - O CA1'I será organizado na seguinte forma: 

a) Um Secretrio Executivo, escolhido pelo COMA, entre pro-

fissionais da Agricultura, Veterinária de ilibada moral e de reconhe-
cida capacidade técnica. 

b Dois auxiliares, sendo um encarregado dos assuntos fina 

ceiros, contrôle, registro e prestaço de contas, e outros dos assun-

tos administrativos e burocrticos. 

§ llnico - Em caso de impériosa necessidade, a juizo do COMA, 

podero ser contratados elementos técnicos o,u administrativos. 

Art. 42 - Para o funcionamento do CÀII, se faz necessário a existência 

de um local físico, composto de no mínimo duas salas, bem como um ve 
culo que o dotará de mobilidade, imprescindível ao desenvolvimento das 
tarefas que lhe est.o cometidas. 
rt. 5-o   - A comprovaçao dos trabalhps se fara atraves relatorios men-
sais, dirigidos ao COMA, bem como da apresentaço de relat5rio anual, 
de anlise de programa integrado, logo aps a avaiiaçao dos resultados 

além das inspeçes e fiscalizaçes to frequentes quanto possível. 

Àrt. 62 - Revogam-se as disposiçes em contrriô. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUAPLI, 27 de junho de 

1969. 

Joo Carlos Voges Cunha 

Prefeito I1unicipa1. 
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Decreto ng 167,  de 27 de junho de 1969 

"Regulamenta o que se refere. a 

Lei n 2  777, de 25 de junho de 

1969" 

JOO CARLOS VOGES CUNHA, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

Orgânica do Múnicípio, e Lei n 2  777, de 25 de junho de 1969. 

D e c r e t a 

CAPITULO 1 

Art. 1 - O Conselho Municipal de Agricultura, abreviadamente COMA , 

destina-se a dar cumprimento ao objetivo de integraç.o agropecuria, 
baseados nos princípios metas da Carta de Bras1ia, para o mais per-
feito entrosamentõ dos orgãos federais, estaduais e particulares com 
a Prefeitura Municipal, qu.e se tornará base física de suporte à RevQ 

luço Tecnol6gica na Agricultura. 

Art. 2 2 	S.o atribuiçes do COMA: 
1 - Promover estudos, pesquisas e pareceres tcnicos, definin-

do as metas e instrumentos a serem alcançados em trmos de desenvol-

vimento agropecurio do Município de Taquari, consubstanciando-os no 

"Plano Integrado de Desenvolvimento Rural do 1Iunicípio". 

II - Coordenar as atividades pertinentes à estes o*jetivos,  que 

sejam realizados ou promovidos pelas entid'des piblicas ou de inici 

tivas privada vinculadas no i'Iunicípio. 

III - Estabelecer um sistema de promoçao e divulgaçao das vanta-

gens locais oferecidas pelo Município de Taquari no desenvolvimento-

da Agropecuria. 

1V - Elaborar, a partir do Plano Integrado de Desenvolvimento - 

Rural do Município, em consonância com a Política Nacional da Produ-

ço Agropecuria, o programa anual de trabalho, a ser remet ido ao CAN 

para coioci-io sob a forma de orçamento-programa. 
V Avaliar os resultados dos programas, sub-programas e proj 

tos, executados com vistas à implantaç.o ou ia p1ementaç.o do Plano 

nos anos subsequentes. 

VI - Administrar o PUNDAGRO, e para isso: 

estabelecer e orientar o programa de atividades do CAM, 
rgo executor do FUI\JDAGRO, fornecendo-lhe o programa anual de Traba 

lho, tudo em consonância com a Política Nacional da Produçao Agrope-

curia, e com a orientaç.o do CEA. 

propor à Câmara de Vereadores para aprovação, aps ter 

ouvido o CEA, o orçamento programa elaborado pelo CAN para ap1icaço 

do FUIIDAGRO. 
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VII Escolher o Secretário Executivo do CAM, que será nomeado 
A 	 , • 	Xt 	 • 

pelo Prefeito, sempre um Engenheiro Agronomo ou Medico veterinario, 

entre os mais capacitados e experientes existentes na região. 

VIII— Aprovar e assinar convnios com entidades piblicas ou par 

ticulares Nunicipais, Estaduais e Federais, que atuam no âmbito da 

agropecuria, com o fim de poder melhor executar as tarefas que lhe 

forem cometidas. 

IX - Receber a aprovara prestação de contas apresentadas pe--

lo CAM, para posteriormente encaminh—la a Cmara de Vereadores, jU 

taniente com a prestaçao de contas do Executivo Municipal. 

CAPÍTULO ÏI 

Da orientação e funcionamento: 

Art. 3 - O COMA1t ser composto por representantes das entidades re 

lacionadas com os problemas de desenvolvimento rural do Município de 

Taquari na seguinte forma: 

Prefeitura Municipal 

Dois representantes da Câmara de Vereadores 

Secretrio Executivo do CAM 

Um Representente de cada 6rgo Federal atuante no Município 
li 	ti 	?t 	 li 	Estadual 

" 	de Classes 
" Particular e Autrquico, com ativida-

des agropeurias. 
ti 	ti 	dos Asilos Pelia e Bethnia 

Vigário da Paquia 

Pres. do Conselho Oornunitiriõ. 
Art. 42 - O COMA será dirigido por uma Diretoria constituída por um 

Presidente e um Secretrjo. 

Parg.l2 - O Presidente nato •do CO1A será o Prefeito. 
Parg. 22 '- O COMA elegerá o Secretrio entre seus component. 

Art. 52 - O ecretrio terá mandato de dois anos, renovveis por uni 

período. 

Parg. 12 - No caso de ocorrência de vaga, o n6vo membro de4 

gnado deverá completar o mandato do substituído. 

Parg. 29 	Os Conselheiros terão participaço gratuíta e suas 

funçes consideradas como prestação de serviçosr 

levantes ao Município. 

Art, 6 - O COMA reunir—se—á em Plenário e deliberará por maioria ab-

soluta de votos dos presentes. 
Parg. 1 2  - Para realizaço das reunies, fica estabelecido o 

quorum de 2/3 de seus componentes em primeira cofl 
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vocaç.o, e metade mais um em segunda convocaço, 

que se fará com intervalo mínimo de meia hora. 

Parg 22 - O OOILA poderá constituir comisses especiasi e or 

ganiz-las dentro dos objetivos das suas atrd.bui 

çes. 

Art. 7Q 	O nmero de reunies, local e datas sero determinados no 

regimento a ser baixado na primeira reunio do COMA, sendo as reunies 

efetivadas mediante agenda prévia. 

Art. 8 - Os casos omissos nêste Regulamento sero resolvidos pelo QOIMA, 

respeitados as disposiçes da Lei n 9  777 e as resoluçes do OEA. 

Art, 92 - Revogam-se as disposiçesem contr&io. 

GÂBINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUÁRI, 27 de junho de 

1969. 

Joo Carlos Voges Cunha 

Prefeito Municipal. 
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D E C R E T O N 2  168, de 3 de julho de 1969. 

"Decreta feriado municipal". 

Jo.o Carlos Voges Cunha, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiç6es que me confere a le-

gis1aço em vigor, considerando que a 4 de julho o município rece~ 

berá a visita de Sua Excelncia o Senhor Marechal Arthur da Costa e 

Silva, digníssimo Presidente da Repiiblica e filho desta terra; con.-

siderando tambni, que na mesma data se comemorara o centssimo vi-

gssimo aniverrio do município e considerando ainda que no mesmo dia 

se inaugurar a TV Festa Nacional da Laranja, II Feira do Mel e 1ios-

tra Agro-Industrial 

Decret a 

Artigo iínico - decretado feriado am todo o territ6rio 

do município o dia 4 de julho do corrente ano 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TÁQUARI, 3 de julho 

de 1969.  

Jogo Carlos Voges Cunha 

Prefeito Municipal. 

Registre-se e publique-se 

Jogo Eduardo Bizarro 

Secretário 
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Decreto n2  169, de 20 de julho de 1969 

"Abre crd.ito suplementar e indica 

como recurso parte do superavitj. 

nanceiro apurado no balanço patrj, 
monial do exercício de 1968 11 . 

Jogo Carlos .Voges QuIlha, Prefeito Municipal de Taquari. 

Paço saber, no uso das atribuiç6es que me confere a Lei Or-

gnica do Município e de conformidade com autorizaçao contida no art 

42 da Lei n2  769, de 29 de novembro de 1968 e artigos 42 e 43 da Lei n 2  
4320, de 17 de março de 1964. 

DECRETA: 

Art. 1 	- Pica aberto o crédito suplementar de NCR$32.600 100 
(trinta e dois mile seiscentos cruzeiros novos), para atender ao paga- 

mento das despesas segtintes: 

SERVIÇOS DA FAZENDA 

3.1.191 Ajuda de Custo e Diárias NCR$ 	100,00 

39193.6 Serviços de Divulgaçao " 	 2.000,00 

3.1.4.2 Indenizaçes fi 	1.590,00 
SERVIÇOS DE OBRAS P1iBLICAS 

94-3.1.2.3 a) Material de Eletricidade para Ilumina- 
çao Hbllca " 	 2.000,00 

9.9-3.192.5 Materiais para Conservaçao de Bens M6-. - 

vele e Iincveis " 	 500,00 
4.2-3 9 1.1 91.02.02 Gratificaç6es Diversas " 	 1.000,00 
4.2-3.1.2.1 Combustíveis e Lubrificantes - 	 15.000,00 

391.3.1 Serviço de A1imentaço " 	 2.000 900 
3.1.34 Serviços de Conservaçao de Veículos " 	 5.000,00 

44-3.1.2.2 	Materiais p/Conservaço de Embarcaçes 	' 	3.500,00 

22222 
Art. 22 - Servira de recurso para cobertura do credito de 

que trata o art. 1,  parte do superavit financeiro apurado no balanço 1 
patri.monial do execício de 1968, at4 a linportnola de NCR$32,600,00 - 
(Trinta e dois mil e seiscentos cruzeiros novos). 

Art, 32 - Revogam-se as disposiç6es em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MUN IPAI DE TAQUARI, 20 de julho de 

1969. 

ao Qa1A&.Yoges 
Prefeito 
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DECRETO n9 170, de 10 de outubro de 1969; 

"Abre credito suplementar, cancela e 

reduz dotaçaes orçament&ias." 

JOÃO CARLOS VOGES CUNHL, Pre:feito Municipal de Taquari 

Paço saber, no uso das atribuiç6es que me confere a Lei 
Orgtnica do Município e de conformidade com autorizaç6es contidas no 

artigo 42  da Lei ia2  769, de 29 de novembro de 1968 e artigos 42 e 43-

da Lei n*  4.320, dê 17 de março de 1964. 

DECRETA: 

Artigo 12 - Pica aberto o credito suplementar de sesse 
ta e dois mil trezentoá e onze cruzeiros novos e setenta centavos (., 

NQ$62.311,70), para pagamento das despesas seguintes: 

SECRETARIA 
3;1934 - Coniunicaçes 	 N$ 1.000,00 

3.1.3.8 - Serviços de Limpeza e Higiene 	 " 	60,00 

16 - SERVIÇOS DA PAZEDA. 

3.1.1.1.-01.01 - Chefe do Serviço da Fazenda - PG 	 963,60 

3.1.21 - Material de Expediente 600,00 

30294.1 - Juroø da Dívida P61ioa 

- 03.00 Flutuante 	 1  4.600,00 

6.1 - 	 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PuBLICA 

3111.-01.01 - Chefe do Serviço de Educaço Píb1ioa-PG 963,60 

3.1.11.-01.01 - Um Bib1iotecrio - 324 9 50 
SERVIÇOS DE OBRAS PISBLICAZ 

94 - Serviços Urbanos 

3.1423 - Materiais Divraos: 

	

b) Material para Conservaço e Melhoramentos " 	500,00 

4.2 - Departamento Municipal de Estrada&' 
de Rodagem 

3.1,1.1 - 0203 - Sa1rios do Pessoal de Obras 	" 	25.000,00 

3.1.32 - Serviços de oonaervaçao de VeÍculos 	" 	2.000,00 

4.1.31 Veículos e Mquinas Rodovi4rias 	 1 	100000,00 
4440 SERVIÇOS HIDROVILRIOS 

3.1.1.1 - 0200 - Despesas VariÁveis com o Pessoal Fixo 

b) Gratificaç6es Divrsas 	 " 	1.300900 

EI 

................ 



................. . 

8,1 EN(2&RGOS GERIIS DO MtJIII0rPIO: 

3251 	Contribuiç6es ao flE8. 	 154000.00 
NQ$ 62411,70 

Artigo 22 - Sao carce1adas as seguintes dtaç3es orçame 

terias: 

SERVIÇOS URBANOS 

0.9 - 491.1.1 Estudos e Projetos 	 N4 10.000,00 

41.192 Início de Obras 

Construço do Edifício da Sede IVIunioj. 

pai 	 •t 	409000.00 

RC4 50,000 100 
Artigo 32 - reduzida a seguinte dotaço orçamentria: 

40191.2 	Iníoio"de Obras 

Urban.tzaço e saneamento da Lagoa Ar- 
mênia 	 N4 12.311970 

Artigo 42 - Servirá de recurso para cobertura do crdi- 

tu de que trata o artigo 1: 
1 - Cance1amntos constantes do 
2 - Iteduço constante do artigo 

Artigo 52 - Revogam-se as dispo 

artigo 22 NQ'$ 50.000,00 
32 	" 12.311.70 

62311,70 
içes em cont4rio. 

GABINETE DO PREPEITO MUNICIPAL DE TAQUARI j  10 de outubro 

de 1969. 

Prefeito M6iicipa4 
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01. W 
Decreto n2  171, de 3 de novembro de 1969 

j. 

"Abre credito suplementar, e cart- 

- cela dotaçao orçamentária". 

J0O CARLOS VOGES CtJIHL, Prefeito Municipal de Taquari. 

Faço saber, no uso das atribuiç6es que me confere a Lei 

Orgânica do Município e de conformidade com autorizaç6.es contidas no 

arti.go 42  da Lei n2  769, de 29 de novembro de 1968 e artigos 42 e 43 

da Lei n2  4.320 de 17 de março de 1964. 

DECRETA: 

Art. 1 - Fica aberto o crédito suplementar de NCR$.... 

10,000,00 (DEZ 1'1IIi CRUZEIROS Novos), para pagamento das despesas se-
guintes: 

6.1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO  PTJBLICA 

4.1.1.0 - Obras Pfb1ioas-Programa 2.51 

4.1.1.1 - Constru.çao de Edifícios Píblicos 	NCR$ 10.000,00 

Art 22 - cancelada a seguinte dotaçao orçainent&ria: 

SERVIÇOS DE OBRAS PBL lOAS 

Serviços Urbanos 

491.12 - Início de Obras-Programa 2.61 

c)Urbanizaço do Parue da Festa da Laranja NOR$ 10.000 100 

Art. 39 - Servir,& de recurso para cobertura do crSdito 

de que trata o artigo 1, o cancelamento constante do artigo 2. 

Art. 42 - Revogam-se as diepoeiç6es em contr.vio, 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 3 de novem- 

bro de 1969 

Prefeito Municipal. 
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