
 
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE CANUDOS DO VALE 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  

 

 

 

                                           Ata número quarenta de dois mil e dezessete. 

Aos vinte e três dias do mês de Outubro 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 trinta e nove 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 Bergamnn, 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 trinta e nove de dois mil e dezessete, sendo a ata aprovada 

por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme boletim 039/2017, em anexo. VEREADORES 

INSCRITOS: Ninguém fez uso do espaço. ORDEM DO DIA: CONSULTAR AS COMISSÕES: O 

Projeto de Lei N°029/2017 do Poder Executivo foi colocado em discussão em seguida votação sendo 

aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor Vereador Jones Roberto Pessi 

comentou sobre a viagem para Brasília, relatou que passaram em vários Gabinetes de Deputadas onde 

foram recebidos com cordialidade por todos, o Deputado Giovani Cherinni prometeu uma emenda de 

R$100.000,00(cem mil reais) até o final do ano, o Deputado Darcísio Perondi prometeu uma emenda 

individual de R$250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais) para esse ano e uma emenda parlamentar 

de R$250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais) para o ano de 2018, o Vereador agradeceu ao 

Deputado Pompeo de Mattos por ter liberado uma emenda para o município onde a mesma foi usada 

na localidade Alta Forquetinha e agradeceu ao Prefeito municipal por ter cedido o transporte escolar 

para a escola estadual, tendo em vista que a prefeitura vai gastar em torno de R$15.000,00(quinze mil 

reais). O Vereador Jerson Volnei Pilger comentou sobre a viagem para Brasília relatou que o Prefeito 

conversou com o Deputado Darcísio Perondi onde o mesmo prometeu uma emenda de 

R$300.000,00(trezentos mil reais) que será usada para fazer o asfalto entre o Plinio Caliari até a subida 

de Rui Barbosa, o vereador relatou que participou juntamente com o Prefeito e o assessor jurídico da 

prefeitura do TCU (tribunal de contas da união) o município foi notificado para devolver o valor de 

R$800.000,00 (oitocentos mil reais)referente às obras feitas nas pontes, o município esta recorrendo ao 

processo onde o prefeito alega que houve desvio de recurso e quem terá que devolver o valor será o 

munícipe e a resposta desse processo deve ser definida em três meses onde não poderá mais ser 

recorrido, o vereador ainda ressalta que a prefeitura teve que devolver o valor de R$150.000,00(cento 

e cinquenta mil reais) referente às próteses dentárias onde uma parte desse valor foi usada para pagar 

os funcionários. O Vereador Fabricio A. Ledur falou em nome das Bancadas do PMDB, PDT, PTB e 

PP onde deixa seus sentimentos de pesar a família de Edimar Rude Ledur. O Presidente da Câmara de 

Vereadores, Jones Roberto Pessi, agendou a próxima Reunião Ordinária para o dia seis de novembro 

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, vinte e três de outubro de 2017._______________________________ 

 

 

JONES ROBERTO PESSI 

Presidente da Mesa 

 

 

 

 JERSON VOLNEI PILGER                                       DALVA TERESINHA GRAHL 

      Vice-Presidente                                                                              Secretária 



 
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE CANUDOS DO VALE 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  

 

 


