
 
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE CANUDOS DO VALE 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  

 

 

 

                                           Ata número quatorze de dois mil e dezessete. 

Aos dez dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezessete às seis horas e trinta minutos, na 

sede do Poder Legislativo, foi realizada a Reunião Ordinária de número quatorze da Quinta 

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

Vale. Presentes os seguintes Vereadores: Jones Roberto Pessi, Jerson Volnei Pilger, Sandra E. D. 

Bianchini, Dalva T. Grahl, Claudenir André Bergmann, Marciani A. Wunder, Guido A. 

Schneider, Fabrício A. Ledur e Liane A. Pozzebon. Verificada a presença de número regimental, 

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

mesa Dalva Teresinha Grahl para que fosse lida a Ata da Reunião Ordinária de número treze de 

dois mil e dezessete, sendo a ata aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme boletim 

013/2017, em anexo. VEREADORES INSCRITOS: Ninguém fez uso do espaço. ORDEM 

DO DIA: CONSULTAR AS COMISSÕES: O Projeto de Lei N°013/2017 do Poder Executivo 

fica retido na mesa. A Comissão de Justiça e Redação, após analisar o Projeto de Lei 

N°014/2017 do Poder Executivo conclui pela sua legalidade. A Comissão de Finanças e 

Orçamentos após analisar o Projeto de Lei N°014/2017 do Poder Executivo conclui pela sua 

legalidade. A Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social após analisar o 

Projeto de Lei N°014/2017 do Poder Executivo conclui pela sua legalidade. O Projeto de Lei 

N°014/2017 do poder Executivo foi colocado em discussão em seguida votação sendo aprovado 

por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor Vereador Fabricio A. Ledur solicita 

por meio de requerimento que seja colocada uma parada de ônibus entre a propriedade de Dério 

Marchi e o Posto de combustível, o mesmo relata que os munícipes estão cobrando essa parada 

por não ter onde ficar em dias de chuva, o vereador questiona qual é o valor do contrato que a 

prefeitura tem com uma empresa de tabacos o motivo seria o empréstimo de um funcionário em 

horário de expediente para essa empresa, como o munícipio é 90%(noventa por cento) movido a 

agricultura o vereador ressalta que os agricultores necessitam de alguém a disposição deles para 

resolver os problemas e auxilia-los, o mesmo diz que essa situação é vergonhosa para o 

município e acha que o prefeito esta cego para não ver uma situação dessas, o vereador pede uma 

reunião com o administrativo para  tentar solucionar esse problema pois esta sendo um descaso 

com os demais secretários que necessitam cumprir seu horário. O Vereador Guido A. Schneider 

comentou sobre as sementes de forrageiras, o mesmo relata que muitos munícipes ficaram sem 

sementes, relatou que um agricultor foi muito mal atendido em uma ligação, o Vereador ressalta 

que nosso município é movido à agricultura e que nesse setor não pode ser economizado, o 

vereador solicita alguma providencia. O Presidente da Câmara de Vereadores, Jones Roberto 

Pessi, agendou a próxima Reunião Ordinária para o dia dezessete de abril de Dois Mil e 

Dezessete, 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, dez de abril de 2017._________________________________________ 
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