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                                           Ata número vinte e dois de dois mil e dezoito. 

Aos dezesseis dias de julho 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 vinte e dois 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 vinte e um de dois mil e dezoito, sendo a ata aprovada por unanimidade. 

EXPEDIENTE: Conforme boletim 022/2018, em anexo. VEREADORES INSCRITOS:O 

Senhor Vereador Jones agradece a resposta do poder executivo e administração referente a 

valores dos combustíveis solicitado no requerimento 02/2018, onde relata que o valor do 

combustível foi alterado para um valor menor . ORDEM DO DIA: CONSULTAR AS 

COMISSÕES:, Não houve Projetos a serem discutidos. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O 

Senhor Vereador Jones comenta sobre a viagem a Brasília, com seus colegas Jerson Pilger e 

Paulo Bergmann, secretário da Saúde, entre os dias 10 á 13 de julho, onde trás que visitaram 

vários Deputados Federais e alguns Estaduais, onde o Deputado Gilberto Capoani relata uma 

possível visita ao município. Jones também relata terem visitado O Senhor Darcisio Perondi 

para agradecer a emenda dada ao município, também ao Alceu Moreira que beneficiará a 

saúde com uma emenda, e, do deputado Marcio Biolchi, que disponibilizou uma emenda no 

valor de trezentos mil reais para  aquisição de uma escavadeira hidráulica,  e o restante será de 

contra partida por parte da prefeitura. Pelo fato de haverem duvidas referente a emendas para 

compra de ambulâncias os mesmos foram ao Ministério da saúde, onde foram informados de 

que deve ser adquiridas  duas ambulâncias e que pode ser usada uma como contrapartida na 

aquisição de uma melhor. O Senhor Presidente Jerson complementa relatando a uma emenda 

de cem mil para a saúde e a possível bonificação de uma emenda no valor de cem mil reais, 

não citando nomes pelo fato de ser período eleitoral.     AVISOS GERAIS:.A Senhora 

vereadora Sandra lê o convite da escola Hugo Sphor para a festa do colono realizada no dia 22 

de julho no salão comunitário de Canudos do Vale. A Senhora Vereadora Liane deseja em 

nome dos vereadores os pesares aos familiares e amigos de Jaime Benincá.   O Presidente da 

Câmara de Vereadores, Jerson Volnei Pilger, agendou a próxima Reunião Ordinária para o 

dia 23 de julho 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, dezesseis de julho de 

2018.________________________________________________________________ 
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