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Aos vinte dias do mez de Novembro de mil novecentos e cincoenta e um, as dez
horas, no salão nobre da Prefeitura Municipal de Taquari onde funciona a Camara,
com a presença dos vereadores seguintes:  Alberto  Görgen, José Fredolino Horn,
Walter Augusto Schilling, Fredolino Schneider, Francisco Braulino de Souza. Havendo
número  legal  e  na  falta  do  senhores  presidente  e  vice-presidente  assumiu  a
presidencia o secretario da Câmara Francisco Braulino de Souza. Havendo número
legal e na falta do senhores presidente e vice-presidente assumiu a presidencia o
secretario  da  Camara Francisco  Braulino  de  Souza,  que  em seguida  conciderou
aberta a sessão. Lida e aprovada a ata anterior, passou-se ao estudo do orçamento
para 1952, bem assim como o expediente para proxima sessão. Assumiu o vereador
Fredolino Schneider em virtude do pedido de licença ao senhor Alvaro Haubert, por
telegrama datado de 6 de novembro corrente. A ordem do dia para proxima sessão foi
assim organisada: Um relatório dos negocios do municipio com tods comprovantes,
apresentado  pelo  senhor  Prefeito  Municipal  a  este  Legislativo.  Um balancete  da
receita e despesas referentes ao mês de Setembro do ano corrente. Dois faciculos
dos Anaes da Assembleia Legislatvia. Um telegrama do senhor Genral Pole Coelho
presidente IBGE. Dois boletins da Camara de 
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Carazinho.  Um requerimento  do  senhor  General  Henrique da Costa.  Um boletim
Extatistico. Uma circular da Camara de Vereadores de Santa Maria. Uma circular da
Assembleia Legislativa do Estado. Um folheto da Sul America. Diversos folhetos digo
boletins informativos. Oficio do senhor Prefeito Municipal datado de 31 de outubro do
corrente ano, dando conhecimento que assumiria dia 1º de Novembro. Uma circular
da Câmara de São Luiz Gonzaga. As doze horas foi encerrada a sessão. Eu Jose
Fredolino Horn 2º secretario lavrei a presente ata.
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