
 
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE CANUDOS DO VALE 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  

 

 

                                           Ata número seis de dois mil e dezoito. 

Aos doze dias de março do ano de dois mil e dezoito às seis horas e trinta minutos, na sede do 

Poder Legislativo, foi realizada a Reunião Ordinária de número seis da Segunda Sessão 

Legislativa – Quinta Legislatura, da Câmara Municipal de Vereadores de Canudos do Vale. 

Presentes os seguintes Vereadores: Jones Roberto Pessi, Sandra E. D. Bianchini, Dalva T. 

Grahl, Claudenir André Bergamnn, Marciani A. Wunder, Guido A. Schneider, Fabrício A. 

Ledur e Liane A. Pozzebon. Verificada a presença de número regimental, o Vice Presidente 

Jones Roberto Pessi abriu os trabalhos invocando o nome de Deus, passando à palavra a 

secretária da mesa Sandra E. D. Bianchini que leu uma passagem da Sagrada Escritura. Em 

seguida o Sr Vice Presidente Jones Roberto Pessi, passou novamente a palavra à secretária da 

mesa Sandra E. D. Bianchini para que fosse lida a Ata da Reunião Ordinária de número cinco 

de dois mil e dezoito, sendo a ata aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme 

boletim 006/2018, em anexo. VEREADORES INSCRITOS: Ninguém fez uso do espaço. 

ORDEM DO DIA: CONSULTAR AS COMISSÕES: o Projeto de Lei N°003/2018 do 

Poder Executivo foi colocado em discussão em seguida votação sendo aprovado por 

unanimidade dos presentes EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor Vereador Guido fala a 

respeito da semente de milho pega na troca-troca com a prefeitura onde compara com a 

qualidade da semente de milho comprada e solicita que o Secretário da agricultura veja a 

possibilidade de sementes melhores em beneficio dos agricultores. O Senhor Vereador Jones 

fala a respeito da Emenda concedida pelo Senhor Deputado Giovani Cherini, mérito dos 

Vereadores Jones Pessi e Rogério Schmidt para a agricultura, também solicita a roçada e 

limpeza das estradas de localidades como Cangerana, Pinheirinho, Porongos , Rui Barbosa 

onde as estradas se encontram precárias pela invasão do mato. O Senhor Vereador Guido 

reforça o pedido.    AVISOS GERAIS: O Senhor Vereador Fabricio convida a todos para 

assistir a Copa Integração onde o jogo ocorrerá domingo, dia 17 de Março no Campo 

Nacional no município de Forquetinha, jogo do Esporte Clube Minuano , que também 

acontecerá no dia 17 de março, com horário adiantado para 13 horas, e para o ultimo jogo da 

semifinal que ocorrerá na localidade de Berlim dia 17 de março , também convida para o dia 

25 de Março, no Esporte Clube Minuano onde terá almoço , onde ocorreram partidas as 10 

horas , as 14 horas e a ultima as 16 horas.  O Vice Presidente da Câmara de Vereadores, Jones 

Roberto Pessi, agendou a próxima Reunião Ordinária para o dia dezenove de março de Dois 

Mil e Dezoito, ás 18horas30min. E, para constar lavrou-se a seguinte ata que depois de lida e 

aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente e Senhora Secretária 

da Mesa. Canudos do Vale, doze de março de 2018.__________________________________ 
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