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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  

 

 

 

                                           Ata número nove de dois mil e dezesseis. 

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis às dezoito horas e trinta minutos, 

na sede do Poder Legislativo, foi realizada a Reunião Ordinária de número nove da Quarta 

Sessão Legislativa – Quarta Legislatura, da Câmara Municipal de Vereadores de Canudos do 

Vale. Presentes os seguintes Vereadores: Jerson Volnei Pilger, Jones Roberto Pessi, Dalva T. 

Grahl, Paulo Cesar Bergmann, Dejanira M. Biancheti, Guido A. Schneider, Fabrício A. Ledur e 

Dejair A. Villa. Verificada a presença de número regimental, o Presidente Jerson Volnei Pilger 

abriu os trabalhos invocando o nome de Deus, passando à palavra a secretária da mesa Dalva 

Teresinha Grahl que leu uma passagem da Sagrada Escritura. Em seguida o Sr Presidente Jerson 

Volnei Pilger, passou novamente a palavra à secretária da mesa Dalva Teresinha Grahl para que 

fosse lida a Ata da Reunião Ordinária de número oito de dois mil e dezesseis, sendo a ata 

aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme boletim 009/2016, em anexo. 

VEREADORES INSCRITOS: Nenhum Vereador fez uso do espaço. ORDEM DO DIA: 

CONSULTAR AS COMISSÕES A Comissão de Justiça e Redação, após analisar o Projeto de 

Lei Nº 007/2016 de autoria do Poder Executivo Conclui pela sua Legalidade. A Comissão de 

Finanças e Orçamentos após analisar o Projeto de Lei Nº 007/2016 de autoria do Poder 

Executivo Conclui pela sua Legalidade. A Comissão de Educação, Saúde, meio Ambiente e 

Ação Social, após analisar o Projeto de Lei Nº 007/2016 de autoria do Poder Executivo Conclui 

pela sua Legalidade. Após lida a Mensagem de Justificativa do Projeto de Lei N°007/2016 do 

Poder Executivo, o Projeto foi colocado em discussão em seguida votação sendo Aprovado por 

Unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor Vereador Paulo Cesar Bergmann, disse 

que estava muito feliz em poder retornar a esta Casa Legislativa com a sensação de dever 

cumprido, agradeceu os funcionários do Posto de Saúde, disse que é uma equipe de profissionais 

excelentes, agradeceu ao Prefeito Municipal pela confiança depositada, e agradeceu também a 

postura da oposição por todos estarem num clima de harmonia. O Senhor vereador Guido Astor 

Schneider comentou que conversou com um munícipe e que o mesmo tinha duvidas referente ao 

transporte de sementes de aveia e azevém, se a prefeitura transportava o mesmo ou não, o 

Vereador relatou que o munícipe disse ainda que conversou com um responsável do setor e foi 

informado que a prefeitura não fazia frete de sementes, porém o munícipe ficou sabendo que a 

prefeitura andou levando sementes para alguns moradores, o vereador disse que todos os 

munícipes deveriam receber o serviço de frete pela prefeitura, falou a respeito também de uma 

indicação que fez, disse que as estradas de Araguari precisam de melhorias e roçadas com 

urgência. O Presidente da Câmara de Vereadores, Jerson Volnei Pilger, agendou a próxima 

Reunião Ordinária para o dia onze de abril de Dois Mil e Dezesseis, 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, quatro de 

abril de 2016. _____________-
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