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Às 18h30min  (Dezoito Horas e Trinta Minutos) do dia 03 (Três) do mês de 

Fevereiro de 2015 (Dois Mil e Quinze), reuniu-se na Sala de Sessões, a 

Câmara Municipal de Vereadores, situada a Rua 19 de Março, N.º 240, 

neste município de São José das Missões (RS). O Presidente  Ver. PAULO 

STURMER, verificando o “Quorum” legal, presentes os Vereadores: 

ALCEU DIAS, ERNO BRIZOLLA, LEONARDO DOS SANTOS, 

MARONES VEBBER, NELSON CONCEIÇÃO, NOEMI 

PICCOLOTTO, PEDRO PIRES E LINDOMAR SCHULTZ, deu início 

aos trabalhos da 1ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO 

LEGISLATIVA E DA 6ª LEGISLATURA, determinando Ver. Alceu 

Dias, que fizesse a leitura do texto bíblico: "Ninguém há que clame pela 

justiça; ninguém comparece em juízo pela verdade."  Na sequencia e em 

conformidade com o Art. 94 do Regimento Interno, nas PROPOSIÇÕES 

APRESENTADAS À MESA,  o Presidente determinou a Vereadora Noemi 

Piccolotto, 1ª Secretaria da Mesa Diretora, que fizesse a leitura: 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N.º 001/2015 - DENOMINA DE 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO 

APRENDIZ, A CRECHE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, 

LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO N.º 002/2015 - DENOMINA DE “ACADEMIA DE 

SAÚDE NICOMEDES KINAST CARVALHO NETO”, O POLO DE 

ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DAS 

MISSÕES, RS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. 

INDICAÇÃO N.º 001/2015 - De autoria do Ver. Paulo Stürmer, pela qual 

sugere ao Chefe do Poder Executivo Municipal que seja cercado o terreno 

do Parque Municipal de Máquinas e que seja construído garagens para 

abrigar os veículos e máquinas da municipalidade. INDICAÇÃO N.º 

002/2015 - De autoria do Ver. Paulo Stürmer, pela qual sugere ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal que determine a Secretaria Municipal de Obras 
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para que efetue o patrolamento e cascalhamento da estrada que se inicia nas 

proximidades da Cootrisal até a BR 386, bem como seja efetuado o 

patrolamento e a recuperação do prolongamento da Rua 21 de Abril, das 

proximidades da residência do Sr. Gilberto W. Krumenauer até o Auto 

Posto São José.  A seguir, o Presidente constatando não haver trabalhos 

para o  Pequeno Expediente, e também não havendo matérias para a 

Ordem do Dia,  passou de imediato aos trabalhos das Explicações 

Pessoais, concedendo a palavra pela Ordem de Inscrição ao Ver. Nelson 

Conceição, que após os cumprimentos de praxe, falou: "Quero dizer aos 

Senhores que já se passaram dois anos e essa administração que ai está, até 

hoje continua só na promessa. Então, nós Vereadores que estamos 

retomando os trabalhos em 2015, esperamos que o Senhor Prefeito  

também reinicie os seus trabalhos com  mais seriedade e com mais 

compromisso e que venha realmente fazer aquilo que é de necessidade para 

toda a população de São José. Nós, moradores de São José, minifúndio, e 

que tem muita gente que ainda  persiste em morar num pedacinho de terra, 

esse povo disse para nós que eles precisam mesmo é de atendimento na 

saúde e estrada para que eles possam continuar morando em nosso 

município, e infelizmente nestes últimos anos, o nosso Prefeito, e vamos 

falar de estradas, abandonou neste sentido o nosso município. A dois dias 

atrás passando por uma comunidade, dois cidadão vieram conversar 

comigo, e disseram: Vereador, preciso falar com o Senhor. E eu disse não 

me chame de Senhor, eu é que tenho que chamá-los de Senhores, porque 

são os Senhores com mais de sessenta anos, que nasceram e se criaram aqui 

em São José, e eles disseram para mim que só teve mais ruim do que esta 

agora quando nosso São José pertencia a Palmeira. Eles tem uma lavoura 

de milho para ser colhida e infelizmente não é possível sair com uma carga 

de milho de lá, e por isso pediram para mim falar com o Prefeito, com o 

pessoal da prefeitura para que tomem providência e fosse pelo menos dar 

uma olhada e conseguir fazer este trecho de estrada para que eles possam 

escoar a sua produção, e esses senhores são o seu Hilário Spessato e Aldo 

Spessato, moradores da Linha Concórdia e que estão com este problema. 

Então, gente, nós esperamos realmente  que iniciando o 2015, mas sim, nós 

Vereadores, e eu vejo aqui na Câmara dos compromissos que os 

Vereadores assumiram com o povo, tanto o pessoal da situação como da 

oposição, estão fazendo da melhor maneira, solicitando para que a 

administração tome providências neste sentido, para que dessa forma a 
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população possa ser beneficiada, e é isso que nós esperamos, que 2015 

venha a ser feito principalmente para atender as necessidades do nosso 

povo mais sofrido, que são o povão de São José que ainda  insiste em 

morar em nosso município e acreditam que algum dias as coisas vão 

melhorar e eu também acredito. Então minha gente, espero realmente que o 

Prefeito e sua equipe que estão ai, tomem conhecimento e façam o que tem 

ser feito para o nosso povo, e se não tiveram de acordo com isso, o Prefeito 

que tome providências e troque todos esse Secretariado que vem há anos 

dentro da Prefeitura sem demonstrar serviço para a nossa população."  Na 

sequencia Ver. Marones Vebber,  após os cumprimentos de costume, 

pronunciou-se: "Estamos ai retornando a esta Casa para dar prosseguimento 

aos nossos trabalhos e fazer aquilo que o nosso povo precisa e vem 

reivindicar para nós e para que nós cobre do Prefeito, dos Secretários e dos 

Funcionários, e por isso que quero agradecer a Secretaria de Obras, ao 

Prefeito Municipal, por atenderam a uma indicação que fiz no ano passado 

para que fosse construído quebra molas na nossa avenida. Quero 

parabenizar a administração e agradecer por terem atendido este pedido. 

Também quero dizer que estamos retornando aos trabalhos para fazer 

aquilo que o povo precisa de nós Vereadores, das Secretarias, do Vice-

Prefeito, do Prefeito, em fim, fazer aquilo que é bom para a nossa 

comunidade e defender o nosso eleitor e representa-los junto as Secretarias 

para que sejam tratados de uma maneira mais correta e com mais respeito. 

Também, quero fazer um pequeno comentário sobre um Pedido de 

Informação que foi feito no ano passado para a Secretaria da Agricultura 

sobre o calcário que foi distribuído aos nossos agricultores, e na verdade 

chegou, as informações estão na Casa, dei uma olhada mas com pouco 

tempo, mas nesta semana estarei vendo direitinho, e já quero deixar um 

recado ao Secretario e ao pessoal que faz parte da administração, para ir 

vendo como vão se defender a respeito de uns produtores que estão na lista 

que receberam o calcário e que esse calcário não chegou até a propriedade! 

Então, vão vendo como é que vai ser a defesa porque estes agricultores não 

receberam o calcário e não tem o recibo que foi entregue o calcário, e por 

isso eu acho que vão ter que se defender bem bonito, e não vai ser eu que 

vou investigar, eu só estou fazendo o meu trabalho de defender o agricultor 

de São José que sofre tanto e muitas vezes é tratado de uma forma 

inadequada. Então, que fique bem claro para a Secretaria e para toda a 

administração que já vão se defendendo porque eu vou a fundo, ainda não 
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tive tempo, mas estarei vendo bem certinho, e saia de onde sair, mas vai ter 

que ser dado as explicações direitinho e da forma que é para ser. Quando 

foram nas casas, e eu também fui, foi prometido uma administração com 

transparência, e só basta fazer tudo com transparência e sem magoar as 

pessoas, sem esconder, porque tudo aquilo que for bem feito não tem 

problema algum e não precisa se ofender quando é feito um pedido de 

informação. Então, vamos ver no que vai dar e peço aos nobres colegas que 

se quiserem analisar, as informações estão ai na Casa, podem analisar com 

carinho, pois acredito que nós estamos defendendo o eleitor que precisa 

desde uma concha de calcário, de uma semente de milho ou da patrola para 

fazer uma estrada, de uma carga de cascalho, e é dessa forma que eu 

prometo a população de São José das Missões durante mais esse ano de 

2015, que estarei defendendo o nosso povo humilde e necessitado." Na 

sequencia Ver. Erno Brizolla, suspendeu o uso da Tribuna. Na sequencia 

Ver. Paulo Stürmer, após os cumprimentos de praxe, falou: "Quero usar a 

palavra para fazer um comentário sobre as indicações que apresentei, e 

uma, eu não sabia, mas parece que começaram hoje, que é a recuperação da 

acesso da Cootrisal a BR 386. Acho que é importante a recuperação desse 

trajeto para que nós possa evitar o transito de carreta e caminhões pesados 

pela avenida, pois sabemos que isso não vai durar, porque nem as BR que 

tem uma base muito mais forte do ue a nossa avenida os asfaltos não 

resistem com o peso dos caminhões e jamais a nossa avenida vai resistir. 

Então, o município tem que dar condições para o pessoal dos caminhões e a 

própria Cooperativa, e eu estive conversando com o gerente da 

Cooperativa, e ele disse que não tem outro acesso, pois as carretas, os 

bitrens, são grandes e certas esquinas não fazem e por isso vem pela 

avenida, por isso é importante que seja feito esses acessos aqui da Cootrisal 

até o pavilhão da BR 386, e que também seja feito pelo menos uma dessas 

ruas paralelas a avenida, e tem a Rua 21 de Abril do Gilberto até o posto do 

Néu que ser arrumada,  também já vai aliviar um pouco esse transito agora 

na colheita, porque infelizmente o colono não tem por onde vir, e é um 

pequeno trajeto que com meio dia trabalhado dá para fazer um bom 

cascalhamento, e dá para ser desviado o transito pesado para estas ruas 

laterais, e logo tem a safra do soja, e agora a safra do milho começando, e a 

gente vê que não vai adiantar só fazer quebra mola, o que ajuda os 

pedestres, mas tem que ser feito a recuperação desses trechos urgente para 

que nossa avenida não se detone o mais rápido possível. Também, sobre a 
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indicação que apresentei sobre o cercamento do Parque de Máquinas. Eu 

digo que isso é vergonhoso, porque sempre digo que a casa da gente, a 

minha avó dizia que é só olhar em roda da casa que você já sabe quem 

mora, então, acho que isso é capricho, e o nosso Parque de Máquinas dá 

para dizer que esta abandonado, jogado, uma vez tinha cerca, agora não 

tem mais cerca, aterraram, derrubaram, é máquina nova, é carro bom, estão 

todos no tempo, temos Van nova embaixo de uma arvore e se estragando, e 

isso eu não vejo em nem um município, e hoje passei em Novo Barreiro, 

fizeram umas arapucas, dá para se dizer um  esqueleto a par da prefeitura, 

mas os carros estão em baixo dos telhados e protegidos do sol e da chuva e 

de tudo mais, e ali está tudo jogado, está mais parecido  com um ferro 

velho do que com Parque de Máquinas, e tem mais uma, está lá para 

perceber, e quero avisar o Prefeito, porque daqui a pouco ele vai se 

incomodar, e nós não estamos aqui só para criticar e não quer fazer 

oposição, mas somos poderes diferentes, o executivo e o legislativo, e nós 

temos que fazer a nossa obrigação de ajudar administrar aquilo que é do 

povo, e tem carros lá que esses dias tinha pneus e roda e agora não tem 

mais, estão em cima de um cepo! A onde é que vai parar estas peças! 

Alguém tem que tomar providência, tomar uma atitude, pois é patrimônio 

público, e isso não custa muito, é só colocar uns quatro paus de eucalipto e 

fazer um telhadinho para proteger os veículos e as máquinas. Vou falar isso 

pessoalmente ao Prefeito Municipal para que ele tome uma medida urgente 

porque é o dinheiro do povo, é dinheiro público que está se destruindo. 

Também, quero agradecer mais uma vez as pessoas que lutaram já a anos 

atrás no encaminhamento de alguns projetos, e hoje temos aí mais uma 

conquista, pois o município recebeu mais dois micro ônibus, e por esse 

trabalho quero parabenizar uma pessoa que hoje dá para dizer que é uma 

funcionária contratada para prestar serviço que é a professora Eliana lá de 

Palmeira, e a gente já conseguiu lá em 2012 para ela dar um costado e 

ajudar a encaminhar o PAR, onde estamos começando a colher os frutos, 

pois temos que plantar para poder colher, e não se pense nisso para fazer 

nome ou para fazer média, mas simplesmente fazer jus aquele salário do 

cargo que ocupava e para fazer a pessoa se pagar com o seu trabalho, e 

cada Secretario,  cada funcionário que está ali ele tem que se pagar e fazer 

jus ao salário que ganha e retribuir isso para a população, por isso quero 

agradecer a pessoa do Walter, que ajudou muito, do Everaldo, a professora 

Eliana e toda a equipe da educação que foi encaminhado e eles 
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continuaram mantendo atualizado esse programa criado pelo Governo 

Federal que é o PAR, e hoje mesmo a Eliana me disse que daqui uns dias 

vai estar empenhado e vai vir todos os equipamentos, mesa, cadeira, ar 

condicionado, para as escolas municipais, por isso temos que agradecer 

estas pessoas que tiveram este empenho e fizeram jus ao que ganharam, e 

espero que isto sirva de exemplo para os novos que estão ai e que façam 

alguma coisa, plantem alguma coisa para talvez colher, ou não sei que vai 

colher, mas isso faz parte, é plantando, colhendo, plantando, não podemos 

parar nunca, esse é o nosso trabalho. Então, quero parabenizar estas 

pessoas e o Prefeito por ter dado continuidade a este trabalho que 

implantado em 2012." Na sequencia Ver. Leonardo dos Santos, após os 

cumprimentos de costume, falou: "Gostaria de desejar nesse inicio de 2015 

as boas vindas a todos nossos colegas e que nós possamos manter o nível 

que nós sempre mantivemos na nossa legislatura aqui na Câmara de 

Vereadores, com seriedade e com muito respeito com a nossa população, e 

esse bom relacionamento que temos aqui que a gente consiga manter e os 

projetos que forem bons para o nosso município, que a gente consiga 

realmente aprovar em favor da nossa população, e aquilo que a gente achar 

que não é para beneficiar a nossa população a gente pode manifestar a 

nossa opinião. Gostaria de parabenizar a nossa administração pela 

conquista na data de hoje de dois micro ônibus e também destacar a 

participação do Governo Federal através dos programas que vem beneficiar 

os pequenos municípios, não se tendo só as grandes cidades e esquecendo 

os pequenos municípios. Nos últimos anos chegaram recursos  ao nosso 

município em forma de equipamentos ou de recursos para construção ou 

ampliação em torno de três milhões de reais somente na área da educação, 

e isso é uma conquista muito importante para a nossa comunidade, pois 

sabemos que sem educação não se chegar a lugar nenhum, e assim que nós 

devemos continuar, buscando ampliar o atendimento aos nossos alunos e 

aos nossos professores e em fim a toda a nossa comunidade. Também 

quero desejar um bom 2015 a todos os colegas e que a nossa Câmara de 

Vereadores consiga realmente fazer um trabalho com muita transparência, 

que as vezes tem faltado aqui nesta Casa, e digo transparência na questão 

de nós estar proporcionando várias formas da nossa população ter 

conhecimento daquilo que acontece na Câmara de Vereadores, pois 

infelizmente hoje, tem apenas o jornal que chega a poucas pessoas, muito 

importante, mas não atinge um grande público, e as sessões, e eu acho que 
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nós temos que manter um pouco mais atualizado o site, porque hoje 

qualquer pessoa em qualquer lugar do município tem acesso a internet! 

Então, falta um pouco mais de  compromisso com o site aqui da Câmara de 

Vereadores, e talvez colocar um programa de rádio, que eu tenho cobrado 

várias vezes e até hoje não aconteceu, e se tem alguma coisa que não 

querem colocar na rádio comunitária nossa, que coloquem numa rádio de 

fora, mas que as pessoas consigam ouvir, mas se for possível na nossa, 

porque é possível sim, a gente sabe que outros municípios fazem isso, mas 

se acharem que não dá, coloquem numa rádio de fora, se for o caso. Na 

última semana, quero citar aqui, estive no município de Ronda Alta 

conversando com o Prefeito e com o Presidente da Câmara de lá, eles 

ajudam a Rádio Comunitária com R$ 24.000,00 anuais, então quer dizer  

que pode, e não é só Ronda Alta, tem Liberato e outros municípios que 

também fazem isso, então porque nós não podemos, e não só a Câmara, 

mas também a administração municipal que faça uso disso, que incentive 

os meios de comunicação do nosso município e também colaborem para a 

nossa população saiba das informações da Câmara de Vereadores, e se 

achar que não dá, que tenha alguma implicação ou alguma coisa contra, 

que coloque numa rádio de fora porque aqui as pessoas também podem 

ouvir a rádio Palmeira, a radio Constantina, em fim entendo que a nossa 

população precisa saber o que acontece no nosso município, e infelizmente 

as pessoas não vem para as Sessões, e nós temos que chegar até elas se elas 

não vem até nós, e elas deram o seu voto de confiança e a nossa obrigação 

é levar essas informações  a nossa população. Então, que a transparência 

aja neste sentido, não em outro sentido querendo colocar aqui algum 

malícia, é neste sentido mesmo, para que as pessoas saibam o que esta 

acontecendo na Câmara, saibam o que está acontecendo na administração, 

na Prefeitura Municipal, para que de repente evitamos confusões ou alguns 

problemas sobre o que acontece aqui e o que acontece lá. Acho isso muito 

importante e acho que é nosso dever levar isso até a nossa população. E no 

mais, desejar  um bom 2015 a todos nós e que possamos realmente 

orgulhar a nossa população com o nosso trabalho." Sendo estes os trabalhos 

da Sessão, o Presidente agradeceu a presença do público e dos nobres edis, 

dando por encerrada a Sessão. Nada mais havendo a constar, eu Vereadora 

Noemi Piccolotto,  1ª Secretária da Mesa Diretora, determinei ao Sr. Neri 

Cezar Soder Tasso, Diretor Administrativo da Casa que, lavrasse a 



 8 

presente ata e, depois de distribuída em avulsos aos Vereadores, lida e 

aprovada, foi assinada por mim e pelos demais edis presentes.   

 

__________________________              ________________________ 

  MARONES VEBBER                            ERNO BRIZOLLA 

 

__________________________              ________________________ 

  ALCEU DIAS                                         NELSON CONCEIÇÃO 

 

__________________________              ________________________ 

  LEONARDO DOS SANTOS                 PEDRO PIRES 

 

__________________________              ________________________ 

  PAULO STÜRMER                               LINDOMAR SCHULTZ 

 

________________________ 

NOEMI PICCOLOTTO 


