
 
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE CANUDOS DO VALE 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  

 

 

                                           Ata número vinte e cinco de dois mil e dezoito. 

Aos seis dias de agosto 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 cinco 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 pediu que a senhora 

vereadora Dalva T. Grahl lesse, assim a senhora vereadora Dalva T. Grahl leu uma passagem 

da Sagrada Escritura. Em seguida o Sr Presidente Jerson Volnei Pilger, passou novamente a 

palavra à senhora vereadora Dalva T. Grahl para que fosse lida a Ata da Reunião Ordinária de 

número vinte e quatro de dois mil e dezoito, sendo a ata aprovada por unanimidade. 

EXPEDIENTE: Conforme boletim 025/2018, em anexo. VEREADORES INSCRITOS:O 

Senhor Vereador Fabricio fala a respeito do projeto, que vem como resposta de seu 

requerimento para o custeio de arbitragem, e pede a colaboração aos colegas da casa para a 

aprovação do projeto n°015/2018  .ORDEM DO DIA: CONSULTAR AS COMISSÕES:, :, 

A Comissão de Justiça e Redação após analisar o Projeto de Lei N°015/2018 do Poder 

Executivo conclui pela sua legalidade. A Comissão de Finanças e Orçamento após analisar o 

Projeto de Lei N°015/2018 do Poder Executivo conclui pela sua legalidade. O Projeto de Lei 

N° 015/2018 do Poder Executivo foi colocado em discussão, após votação sendo aprovado 

por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor Vereador Fabricio, em nome dos 

pais das crianças frequentastes da creche municipal, solicita um toldo para o embarque e 

desembarque das crianças, que em dias de chuva acabam se molhando, pedindo assim, a 

Secretaria de Educação que veja a possibilidade de agilizar o processo por ser uma época de 

fortes chuvas. O Vereador Fabricio também solicita que a secretaria analise a viabilidade da 

compra de uma impressora colorida para a Creche Municipal, destacando que não acha 

interessante ser usado o dinheiro arrecadado na feijoada, pois este valor deveria ser investido 

em passeios ou atividades com as crianças, e também que verifiquem a altura das cercas da 

escola nova, pois aparentam ser baixas, podendo ocasionar algum tipo de acidente se alguma 

criança tentar passar por cima da mesma. AVISOS GERAIS: Convite a todos para a 

cavalgada na festa de homenagem a São Roque na comunidade de Canjerana, realizada em 19 

de agosto de 2018, com inicio as 9h20min .   O Presidente da Câmara de Vereadores, Jerson 

Volnei Pilger, agendou a próxima Reunião Ordinária para o dia 13 de agosto 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, seis de agosto de 2018.__________________________________ 
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