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                                           Ata número vinte e três de dois mil e dezoito. 

Aos vinte e três 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 três 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 dois de dois mil e dezoito, sendo a ata aprovada por 

unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme boletim 023/2018, em anexo. VEREADORES 

INSCRITOS:O Senhor Presidente Jerson agradece a pedido  da funcionária da Emater a 

administração pela contratação de um novo profissional para ajuda-la. Também fala e  

parabeniza o dia do colono e motorista que são os maiores responsáveis pela movimentação 

de renda do país .ORDEM DO DIA: CONSULTAR AS COMISSÕES:, Não houve 

Projetos a serem discutidos. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor Vereador Fabricio 

comenta a pedido dos munícipes, apesar de não caber aos vereadores esta cobrança, mas sim a 

fiscalização, sobre o secretário da agricultura, que frequentemente está ausente em sua 

secretaria realizando afazeres particulares, deixando de atender os munícipes, dês da presença 

na secretaria quanto a fiscalização dos serviços e visitas aos agricultores, acarretando em 

vários questionamentos e reclamações por parte dos mesmos. O Senhor vereador Fabricio e 

colegas pedem que o mesmo reavalie suas atitudes como secretário. AVISOS GERAIS: 

Ninguém fez uso do espaço.   O Presidente da Câmara de Vereadores, Jerson Volnei Pilger, 

agendou a próxima Reunião Ordinária para o dia 30 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, vinte e três de julho de 2018._____________________________________ 
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