
 
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE CANUDOS DO VALE 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  

 

 

                                           Ata número dez de dois mil e dezoito. 

Aos nove dias de abril 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 dez da Segunda Sessão 

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

Presentes os seguintes Vereadores: Jerson Volnei Pilger, 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 Presidente Jerson Volnei Pilger 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 Presidente Jerson Volnei Pilger, passou novamente a 

palavra à secretária da mesa Sandra E. D. Bianchini para que fosse lida a Ata da Reunião 

Ordinária de número nove de dois mil e dezoito, sendo a ata aprovada por unanimidade. 

EXPEDIENTE: Conforme boletim 010/2018, em anexo. VEREADORES INSCRITOS: 

Ninguém fez uso do espaço. ORDEM DO DIA: CONSULTAR AS COMISSÕES: A 

Comissão de Justiça e Redação após analisar o Projeto de Lei N°006/2018 do Poder 

Executivo e os Projetos de Lei N°001/2018, 002/2018, 003/2018 e 004/2018 do Poder 

Legislativo conclui pela sua legalidade.  A Comissão de Finanças e Orçamento Projeto após 

analisar o Projeto de Lei N°006/2018 do Poder Executivo e os Projetos de Lei N°001/2018, 

002/2018, 003/2018 e 004/2018 do Poder Legislativo conclui pela sua legalidade. O Projeto 

de Lei N° 006/2018 do Poder Executivo e os projetos de Lei N°001/2018, 002/2018, 

003/2018 e 004/2018 foram colocados em discussão, onde os senhores vereadores se 

mostraram insatisfeitos com a porcentagem do aumento salarial, onde o Vereador Fabricio 

sugere uma reclassificação por parte da administração e questiona a possibilidade de um 

aumento no valor do vale concedido aos funcionários pelo fato de não alterar os valores de 

encargos desta forma, ou em não conceder o aumento aos vereadores, secretários municipais, 

vice-prefeito e prefeito para que possa haver uma porcentagem maior no aumento dos 

funcionários. Em seguida votação sendo aprovados por unanimidade. O Presidente Jerson fala 

referente à Moção de Apoio recebida pelo Município de Lajeado, e relata não estar no 

Boletim pelo fato de não ter a passado para oficial de gabinete, após passa a palavra a 

Secretária Sandra E. D. Bianchini para que fosse lida a Moção, colocado em discussão em 

seguida votação sendo aprovados por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor 

Vereador Guido fala sobre as sementes de pasto e o modo de distribuição da mesma, relata 

que vários munícipes relataram não conseguir pegar a sua quantidade no dia da busca, então o 

mesmo solicita a averiguação por parte do secretário responsável para que as retiradas das 

sementes sejam feitas por encomenda para que não ocorra mais este tipo de transtorno, ou 

colocar a disposição mais sementes para que nenhum munícipe fique sem. AVISOS 

GERAIS: A Senhora secretária Sandra deixa os pesares a família de Luís João Bianchini.  O 

Senhor Vereador Fabrício convida a todos para assistirem o Campeonato Integração em Linha 

primavera, no dia 15 de abril, onde disputarão os times Minuano e Nacional Forquetinha às 

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

Reunião Ordinária para o dia vinte e três de abril 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, nove de 

abril de 2018.________________________________________________________________ 
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