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                                           Ata número trinta e cinco de dois mil e dezoito. 

Aos quinze dias do mês de outubro 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 trinta 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 Bianchini, Dalva T. Grahl, Marciani A. Wunder, Claudenir A. Bergmann, 

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 Camâra para que lesse uma passagem da Sagrada 

Escritura. Em seguida o Sr Presidente Jerson Volnei Pilger, passou novamente a palavra à 

Secretária da Câmara para que fosse lida a Ata da Reunião Ordinária de número trinta e 

quatro de dois mil e dezoito, sendo a ata aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 

Conforme boletim 035/2018, em anexo. VEREADORES INSCRITOS: Ninguém fez uso do 

espaço. ORDEM DO DIA: CONSULTAR AS COMISSÕES: A Comissão de Justiça e 

Redação após analisar os presentes Projetos de Lei n° 021/2018 e 022/2018 do poder 

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

os presentes Projetos de Lei n° 021/2018 e 022/2018 do poder Executivo conclui pela sua 

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

presentes Projetos de Lei n° 021/2018 e 022/2018 do poder Executivo conclui pela sua 

legalidade. Os Projetos de Lei N° 021/2018 e 022/2018 do Poder Executivo foram colocados 

em discussão, após votação sendo aprovados por unanimidade EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: O Senhor Vereador Fabricio fala referente ao valor da hora da escavadeira 

hidráulica, que hoje tem o valor de, que hoje tem o valor de 108,00. Relata que os munícipes 

relatam sair mais em conta pagar uma máquina terceirizada, pois com o auxilio pagariam 

R$90,00 a hora, sendo que a maquina é o dobro do tamanho ao da escavadeira do município. 

O Vereador Jones complementa destacando que os operadores do parque deveriam ser 

valorizados podendo manusear a escavadeira e não ser contratado um operador de fora.  

AVISOS GERAIS: O Senhor Vereador Fabricio agradece os colaboradores do Esporte Clube 

Minuano ao transporte e comunica a classificação do Minuano para a semifinal onde convida 

a todos para o Jogo que ocorrera no Internacional de Conservas ou no Toma Dez de Roca 

Sales no dia 21 de outubro. O Presidente da Câmara de Vereadores, Jerson Volnei Pilger, 

agendou a próxima Reunião Ordinária para o dia 22 de outubro 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, quinze de outubro de 2018.______________________________________ 
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