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Às 18h30min  (Dezoito Horas e Trinta Minutos) do dia 10 (Dez) 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 2ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO 

LEGISLATIVA E DA 6ª LEGISLATURA, determinando Ver. Leonardo 

dos Santos, que fizesse a leitura do texto bíblico: "Tudo isto viram os meus 

olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, eu o 

sei também, não vos ou inferior."   Em prosseguimento aos trabalhos da 

Sessão, o Presidente colocou em discussão a ATA N.º  939, de 03/02/2015. 

Não havendo discussão, em votação foi aprovada por unanimidade de votos 

sem ressalva. 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 MUNICIPAL 

N.º 001/2015 - REGULAMENTA  O ACESSO A INFORMAÇÃO NO 

AMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES/RS. 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 002/2015 - AUTORIZA O 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL 

NO ORÇAMENTO VIGENTE, APONTA RECURSOS FINANCEIROS E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 

003/2015 - CONCEDE REVISÃO GERAL  DOS VENCIMENTOS DOS 

SERVIDORES DO QUADRO GERAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. REQUERIMENTO 001/2015 - De autoria dos 

Vereadores LEONARDO PICCOLOTTO DOS SANTOS E ALCE 

VILANTE DIAS, membros da bancada do Partido dos Trabalhadores 
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(PT), com assento nesta Casa, no uso de suas atribuições legais, e em 

especial no artigo 114, letra “j” do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores de São José das Missões, vem apresentar REQUERIMENTO 

para que seja aprovada a realização de sessão solene em homenagem ao dia 

internacional da mulher no dia 10 de março, levando em conta o que segue: 

No dia 08 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher, data essa 

surgida para lembrar um ato de coragem da história feminina. Ato esse, que 

marcou o início da luta da classe por melhores condições de trabalho, 

salário digno, ampliação dos direitos e uma maior participação na 

sociedade. Ao ser criada esta data, não se pretendia apenas comemorar. Na 

maioria dos países, realiza-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo 

é discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar 

diminuir e, quem sabe um dia terminar, com o preconceito e a 

desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda 

sofrem, em muitos locais, com salários baixos, violência masculina, 

jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira profissional. 

Haja visto o importante papel da mulher na sociedade atual, a Bancada do 

PT propõe que seja realizada Sessão Solene em homenagem à todas as 

mulheres de São José das Missões. Assim, entendo justa a realização de 

homenagem as mulheres nos termos legais acima referidos, requerendo a 

aprovação do presente requerimento a fim de que a sessão solene seja 

designada. OFÍCIO N.º 013/2015 - Recebido do Chefe do Poder 

Executivo Municipal, pelo qual encaminha os Projetos de Lei Municipal 

N.ºs 001 e 002/2015 e solicita a aprovação dos mesmos em regime de 

urgência urgentíssima. OFÍCIO N.º 014/2015 - Recebido do Chefe do 

Poder Executivo Municipal, pelo qual encaminha o Projeto de Lei 

Municipal N.º 003/2015 e solicita a aprovação do mesmo em regime de 

urgência urgentíssima. OFÍCIO N.º 003/2015 – C. M. – SÃO JOSÉ DAS 

MISSÕES, RS. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 001/2015 - Pelo 

qual o Ver. PAULO RICARDO STÜRMER, Presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores de São José das Missões, RS, no uso de suas 

atribuições legais,  Torna Público, que no dia 21 de Fevereiro de 2015, às 

9:00 horas,  realizar-se-á “Audiência Pública” na Câmara de Vereadores 

para recepcionar representante do Poder Executivo Municipal para a 

demonstração e avaliação do cumprimento do Anexo de metas fiscais de 

que trata o § 4º do Art. 9.º da Lei Complementar N.º 101/2000,  relativo ao 

3º quadrimestre do exercício de 2014. A seguir, o Presidente constatando 
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não haver trabalhos para o  Pequeno Expediente, de imediato colocou em 

votação o Requerimento N.º 001/2015, de autoria dos vereadores 

Leonardo dos Santos e Alceu Dias, pelo qual requerem a realização de 

sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher no dia 10 de 

março.Em votação foi aprovado por unanimidade de votos. Após, colocou 

em votação o pedido de Regime de Urgência Urgentíssima solicitado pelo 

Chefe do Poder Executivo Municipal na apreciação e votação dos Projetos 

de Lei N.ºs 001, 002 e 003/2015. O Pedido foi aprovado por unanimidade 

de votos. A seguir, o Presidente suspendeu a Sessão por cinco minutos para 

que a comissão desse o parecer sobre os Projetos de Lei Municipal N.ºs 002 

e 003/2015, e determinou que Projeto de Lei Municipal N.º 001/2015, 

ficasse baixado nas Comissões para análise. Após o espaço concedido, o 

Presidente  verificando o "Quorum" legal, reabriu os trabalhos da Sessão 

para a Ordem do Dia, colocando em apreciação o PROJETO DE LEI 

MUNICIPAL N.º 002/2015 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO 

VIGENTE, APONTA RECURSOS FINANCEIROS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  A Comissão de Justiça e Redação, emitiu parecer pela 

constitucionalidade do Projeto conforme consta no processo. A seguir, o 

Presidente colocou o Projeto em discussão. Não havendo discussão, em 

votação o Projeto de Lei Municipal N.º 002/2015 foi aprovado por 

unanimidade de votos. PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 003/2015 - 

CONCEDE REVISÃO GERAL  DOS VENCIMENTOS DOS 

SERVIDORES DO QUADRO GERAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  A Comissão de Justiça e Redação, emitiu parecer pela 

constitucionalidade do Projeto conforme consta no processo. A seguir, o 

Presidente colocou o Projeto em discussão. Não havendo discussão, em 

votação o Projeto de Lei Municipal N.º 003/2015 foi aprovado por 

unanimidade de votos. A seguir, o Presidente comunicou que as 

INDICAÇÃO N.ºS 001 E 002/2015, já aprovadas pelas Comissões e pelas 

normas regimentais seriam encaminhadas ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal para que delas tomasse conhecimento. Sendo estas as matérias 

para a Ordem do Dia,  o Presidente passou aos trabalhos das Explicações 

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

Leonardo dos Santos, que após os cumprimentos de praxe, falou: 

"Gostaria de me manifestar para agradecer a compreensão quanto ao 

requerimento que apresentamos juntamente com o colega de bancada 



 4 

Vereador Alceu, para que seja realizada uma Sessão Solene em 

homenagem ao Dia Internacional da Mulher no mês de março. A gente já 

comentava no ano passado, desde quando a gente entrou nesta Casa, a 

preocupação que temos  com as informações que as vezes não chegam até 

as casas dos nossos munícipes, e hoje novamente  nós comentava com o 

colega Marones, que as pessoas muitas vezes  não comparecem nas Sessões 

e também acabam ouvindo umas conversas atravessadas que não é bem o 

que realmente acontece nesta Casa. Então, eu acho que através de 

iniciativas como esta de uma Sessão Solene, de uma homenagem ou 

através de outras iniciativas que também podemos fazer aqui na Câmara, a 

gente consegue trazer mais esse público do nosso município para 

acompanhar os trabalhos dos Vereadores, acompanhar o que acontece aqui 

na Câmara e ficar bem informado quando as informações tanto do 

Legislativo quando do Executivo. E não só por isso, mas é muito 

importante que a gente ressalve aqui a importância da mulher na sociedade 

atual, pois sabemos que as mulheres estão cada vez mais conquistando seu 

espaço, e eu acho isso muito importante para que nós possamos também 

mostrar a capacidade de cada uma das guerreiras do nosso município para 

que elas possam, talvez, amanhã ou depois, como a Dona Noemi foi aqui, 

ser uma Vereadora, ser uma Prefeita, Secretaria que nós já temos hoje 

também, e porque nãonós estar incentivando isso! Eu acho muito 

importante, porque como elas cuidam dos nossos lares, todas as mulheres, 

todas as mães, todas as filhas ou as avós, sabem cuidar muito bem de uma 

casa e com certeza saberão cuidar muito bem também do município. Então, 

eu acho muito importante que a gente faça essa ressalva e que a gente 

incentive a participação delas aqui na Câmara Municipal, incentive a 

participação de toda a sociedade para que nós possamos junto construir um 

município ainda melhor, porque é isso que nós queremos e é por isso que o 

povo depositou o voto de confiança em todos nós. Então, esperamos que no 

mês de março a gente possa realizar esta Sessão, com a colaboração de 

todos os nove Vereadores desta Casa e prestar uma bonita homenagem a 

todas as mulheres do nosso município, que é nada mais do que merecido."  

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

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

pronunciou-se: "Acho muito importante os projetos que aprovamos nesta 

Sessão, pois foi aprovado o reajuste no salário dos funcionários públicos, 

porque isso dá um incentivo a mais para eles. Esperamos que fiquem 
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contente com o trabalho que todos os Vereadores estão fazendo em prol de 

todos os funcionários, pois nunca medimos esforços para dar incentivo a 

eles. Esperamos também da parte deles, que dentro do possível, consigam 

atender os seus compromissos, cada um no seu setor, e prestar para a nossa 

comunidade de São José das Missões, para o nosso povo querido, um 

trabalho com bastante atenção, com bastante cuidado e com bastante 

respeito e fazer aquilo que o nosso povo de São José precisa. Da nossa 

parte sempre estamos fazendo o possível pelo município e pelos 

funcionários. Também quero dizer a população do nosso município que 

estamos correndo atrás em busca, dialogando com o Prefeito, com os 

Secretários e com os funcionários, pelos pedidos que são feito para mim 

como Vereador. É muito difícil você conseguir tudo aquilo que a população 

te pede, mas estamos lutando, indo atrás, reivindicando e lutando junto com 

o eleitor, junto com o povo de São José. Quero pedir a compreensão de 

todas as Secretarias, pois existe uma cobrança muito grande hoje, e não é 

só de uma Secretaria, mas são da maioria das Secretarias, começando lá 

pelas obras e terminando lá na saúde! Existe uma cobrança muito grande 

em cima de todas as Secretarias, a respeito que  na saúde está faltando 

remédio, nós não temos laboratório em nosso município por duas terça 

feira e agora tem mais uma ou duas, e o pessoal esta pagando alguns 

exames e o nosso povo é um povo muito carente, e isso precisa ser visto 

com cuidado e aquilo que é com urgência, aquilo que é de necessidade para 

não deixar o nosso povo sofrer, temos que fazer e tem que ser resolvido. 

Também, temos muita cobrança na área das obras, pois esta chegando a 

colheita, o Vereador Nelson já se pronunciou na Sessão passada, e com 

certeza é muito preocupante, pois são bueiros para entrar nas lavouras, são 

pedaços de estrada que precisam ser feitas, então, que o Secretario, os 

funcionários, que todo o grupo da Prefeitura Municipal que desenvolve este 

trabalho, deem um carinho especial aos nossos agricultores para eles 

poderem colher o seu produto que é o que vai render  recursos e 

investimentos no nosso município, pois a nossa agricultura é a fonte de 

renda maior do nosso município." 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 presente ata e, 
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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 


