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Às 18h30min  (Dezoito Horas e Trinta Minutos) do dia 12 (Doze) do mês 

de Maio 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 13ª 

SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA E DA 6ª 

LEGISLATURA, determinando Ver. Alceu Dias, que fizesse a leitura do 

texto bíblico: "Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando 

diariamente as minhas portas, esperando às ombreiras da minha entrada."   

Em prosseguimento aos trabalhos da Sessão, o Presidente colocou em 

discussão a ATA N.º  951, de 05/05/2015. Não havendo discussão, em 

votação foi aprovada por unanimidade de votos sem ressalvas. 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 012/2015 - AUTORIZA O 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A SUPLEMENTAR DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS NO ORÇAMENTO VIGENTE, APONTA 

RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO N.º 001/2015 - APROVA AS CONTAS DO 

SENHOR EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, ADMINISTRADOR 

DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, RS, NO 

EXERCÍCIO DE 2012. INDICAÇÃO N.º 007/2015 - De autoria do 

Vereador Nelson Conceição, pela qual solicita que após a tramitação 

regimental, seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 

seguinte Indicação: INDICAÇÃO: Sugere ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal que determine a Secretaria Municipal de Obras que efetue a 
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recuperação com cascalho de todas as estradas municipais que tenham 

Linha de Transporte Escolar.  OFÍCIO N.º 056/2015 - Recebido do Chefe 

do Poder Executivo Municipal, pelo qual encaminha o Projeto de Lei 

Municipal N.º 012/2015, e solicita a aprovação do mesmo em regime de 

urgência urgentíssima. OFÍCIO N.º 016/2015 – C. M. – SÃO JOSÉ DAS 

MISSÕES, RS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 002/2015 - 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 23 de Maio 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 1º quadrimestre do 

exercício de 2015.  A seguir, o Presidente constatando não haver 

Vereadores inscritos para o uso da Tribuna no  Pequeno Expediente, de 

imediato comunicou que deu entrada nesta casa na data de 13/04 e 

apresentado na Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores no dia 

14/04/2015, o requerimento s/nº, de autoria do Vereador Leonardo dos 

Santos, pelo qual propõe a realização do projeto vereador por um dia, 

acompanhado de suas devidas justificativas e eu vou submeter a matéria a 

apreciação pelos nobres edis. Após, colocou em votação o Requerimento. 

O Requerimento foi rejeitado pela maioria absoluta de votos, sendo que 

votaram pela rejeição os Vereadores: Erno Brizolla, Nelson Conceição, 

Pedro Pires, Lindomar Schultz, Marones Vebber e Noemi Piccolotto, e 

votaram pela aprovação os Vereadores: Alceu Dias e Leonardo dos Santos. 

A seguir, o Presidente colocou em votação o Pedido de Regime de 

Urgência Urgentíssima solicitado pelo Chefe do Poder Executivo 

Municipal na apreciação e votação do Projeto de Lei Municipal N.º 

012/2015. O pedido foi aprovado por unanimidade de votos. O Presidente 

comunicou que o Projeto de Lei Municipal N.º 012/2015 ficava baixado 

nas Comissões para análise. Na sequencia, 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 

006/2015 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
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ABRIR CRÉDITO ESPECIAL E SUPLEMENTAR DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA. 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 006/2015 foi aprovado por 

unanimidade de votos. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  N.º 

001/2015 - APROVA AS CONTAS DO SENHOR EDISON LUIS 

BUENO DE QUADROS, ADMINISTRADOR DO EXECUTIVO 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, RS, NO EXERCÍCIO DE 

2012. A Comissão de Justiça e Redação, emitiu parecer pela  aprovação do 

Projeto conforme consta no processo. A seguir, o Presidente colocou o 

Projeto em discussão. Não havendo discussão, em votação o Projeto de 

Decreto Legislativo N.º 001/2015 foi aprovado por unanimidade de votos. 

A seguir, o Presidente comunicou que a INDICAÇÃO N.º 006/2015, já 

aprovada pelas Comissões e pelas normas regimentais seria encaminha ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal para que dela tome conhecimento. 

Após, 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 costume, pronunciou-se: "É com um 

pouco de tristeza que eu inicio esse pronunciamento em função de que a 

um mês atrás, mais ou menos, apresentei um requerimento nesta Casa para 

que fosse realizado o projeto Vereador Por Um Dia, e que bom que hoje 

temos nossos professores aqui e vão ficar cientes que foi reprovado hoje 

por esta Casa. O projeto Vereador Por Um Dia, ele tem o intuito de trazer 

as crianças das escolas para dentro da Câmara, conhecer o trabalho do 

Vereador, saber como que é feito o trabalho e a importância que ele tem 

para a sociedade, o que tramita nesta Casa, as formas de tramitação e em 

fim trazer as crianças para dentro da nossa Casa que é a Câmara de 

Vereadores e amostrar para ela a importância que ela tem para a sociedade, 

mas infelizmente, como vocês puderam ver a votação, foi reprovada pela 

maioria dos colegas, e insto entristece muito eu enquanto Vereador, me 

decepciona, porque nos vemos este projeto acontecer em vários outros 

municípios, e a importância que tem nós manter as nossas crianças, que são 

nosso futuro, por dentro do que acontece nesta Casa! Mas, esperamos que 
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cada um coloque a mão na consciência ao deitar no travesseiro e vejam o 

exemplo que estão dando para os nossos filhos e para as nossas crianças, 

isso é lamentável! Se tem algum problema que se justifiquem então que a 

gente vai reapresentar este requerimento, porque eu enquanto legislador 

deste município, muito me preocupo com o futuro dele, é por isso que dei a 

minha cara para bater e concorrer a este cargo que tenho hoje e o povo me 

confiou. Então, esperamos que as justificativas sejam convincentes, porque 

é lamentável um fato desses acontecer em nosso município, e quem não 

tem conhecimento do projeto pode pesquisar na internet, tem vários 

projetos, e vários municípios já fizeram, e vocês vão saber do que se trata. 

Também, quero me manifestar aqui relativo a algum questionamento que 

teve na última sessão quanto ao projeto do calcário, onde também fico 

triste, porque lutei muito para buscar este recurso com o meu deputado, não 

foi recurso do governo do estado, foi do deputado Dionilso Marcon, veio já 

faz dois anos para o nosso município e infelizmente não foi entregue para 

todos os produtores ainda, e aprova disso, eu sou testemunha que várias 

vezes estive na secretaria cobrando do secretario da agricultura, do antigo 

secretario Paulo e também do atual secretario Olívio, e não por culpa deles 

que não foi entregue, pois a secretaria da agricultura não dispõe de um 

caminhão para fazer esta entrega, e por isso foi procurado a secretaria de 

obras, e eu estive por várias vezes com o secretario Paulo e com o 

Secretario Olívio e infelizmente a secretaria e obras não atendeu este 

pedido, e nós conseguimos o recurso para o município e infelizmente não 

chegou até as propriedades! Muitas já foram beneficiados, mas muitos 

ainda estão esperando e a gente não consegue fazer esta entrega, e eu fico 

muito triste porque lutamos na busca disso e até hoje não chegou em 

algumas propriedades! Então,  isso deixa a gente muito triste enquanto 

legislador e enquanto pessoas que se preocupam com o futuro do 

município, principalmente com a nossa agricultura, e muitas vezes é 

desatendida, e não por falta de esforço nosso, mas por falta de esforço das 

pessoas que não tem esse compromisso com o nosso município. Também, 

quero encerrar por aqui parabenizando as pessoas que estiveram envolvidas 

no evento no dia de hoje, todas elas, não quero mencionar nome de 

ninguém aqui, para não esquecer de ninguém, um evento que teve ai 
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homenageando as mães do nosso município, principalmente pelas escolas e 

pela creche municipal. Ainda, quero parabenizar a todos os enfermeiros e 

equipe de enfermagem, pessoas que cuidam da nossa saúde, e que hoje, dia 

12 de maio, é o dia do enfermeiro. Parabéns a todos, e esperamos que 

continuem realizando este brilhante trabalho que vem realizando em nosso 

município, para que possam atender toda a nossa população." Na sequencia 

Ver. Marones Vebber, após os cumprimentos de praxe, falou: "O colega 

Vereador Leonardo já deixou bem explicado para vocês a forma que esta o 

Poder Público, a desorganização e bastante atrapalhada. Gostaria de usar o 

meu espaço hoje na sessão de hoje para comentar um pouco sobre a sessão 

passada. Sai alguns boatos pela cidade que os Vereadores tinha criticado o 

Prefeito, os Secretários, enfim o pessoal da administração, e eu quero 

deixar bem claro para toda a população que aquilo que nós estamos 

fazendo aqui é o trabalho do Vereador, é defender a população do 

município que vem cobrar  nós! Esse é nosso trabalho! Quero dizer que 

nunca critiquei, nunca falei da pessoa de ninguém, e sim estou defendendo 

aquele eleitor que votou para mim e toda a população do município de São 

José. Me sinto envergonhado  quando me cobram eu, e eu vou par frente 

para cobrar do Poder Público e não somos corespondidos. Dá mesma forma 

que sou criticado, eu não dou bola pela critica, mas sim estou aqui 

prestando o meu trabalho para a comunidade, defendendo as pessoas, e a 

população sabe a situação que se encontra o nosso município. Eu não quero 

daqui a cinco ou dez anos esteja pior do que esta, quero que esteja melhor, 

pois eu vim embora a pouco tempo para o município para mim ver o 

município de São José crescer, mas lamentavelmente eu não gostaria de 

informar a vocês, pois fica até feio para um Vereador, dizer que esta 

tirando uma pequena empresa que tem no município, tirando do município, 

e tenho poucos funcionários, mas tenho cinco funcionários que trabalham 

comigo, tenho cinco carros emplacados nesta cidade, e é com muita tristeza 

que eu informo a vocês que eu estou retirando a empresa daqui. Não estou 

reclamando e nem pedindo auxílio para minha empresa, pois o que eu 

busquei até hoje como Vereador, é auxílio para a população, é para os 

moradores deste município que precisam e vem sofrendo a muito tempo, é 

para isso que estou aqui, para defende-los! Eu nunca entrei dentro da 
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Prefeitura de São José para pedir coisas para mim! Nunca entrei para pedir 

cargos para a minha família! Nunca entrei pedir um remédio para mim, mas 

sim para a população, que é um direito de todos os moradores de São José 

das Missões, é para isso que sou Vereador, e luto para merecer estes R$ 

1.300,00 ou R$ 1.500,00 que eu ganho aqui para defender o povo de São 

José que precisa e que merece! É por isso que eu brigo com a 

administração e peço que tratem as pessoas com mais respeito e com mais 

seriedade, sem mentiras, pois não há necessidade de um agricultor sair lá 

do interior e entrar numa secretaria e ser iludido por uma mentira! isto até é 

feio para um homem público, para alguém que esta de frente para uma 

comunidade, fale a verdade, se não tem recurso, explique, de uma 

satisfação. Existe um programa na rádio, se não me engano, é só ir para 

rádio e falar a verdade, não precisa mentir." Na sequencia Ver. Erno 

Brizolla, após os cumprimentos de costume, pronunciou-se: "Até é bonito 

a gente escutar o pronunciamento dos colegas e ver a situação que se 

encontra o nosso município. Eu sempre dizia e continuo dizendo que 

ovelha não é para mato, não adianta, lá o bichinho de enrola todo! Então, 

nós estamos aqui hoje vendo a situação do município e temos que segurar 

aqui por esta casa os projetos que geralmente vem, e nós nove cabeças 

aqui, com certeza iremos pensar menos que uma cabeça meio oca! Até, tem 

aqui um projeto que entrou hoje e ficou baixado nas comissões, um projeto 

para a secretaria de obras, onde estão pedindo R$ 109.000,00 de 

suplementação de verbas, onde R$ 99.000,00 será para a construção da 

ponte na Linha Santa Lucia e R$ 10.000,00 será para cascalhamento de 

estrada. Então, é sinal que as nossas estradas estão todas cascalhadas! É 

ônibus em dias de chuva atravessado, caminhão de leite sendo puxado! E 

nós, pegar agora R$ 100.000,00 onde estão retirando recursos da saúde 

para colocar na secretaria de obras, nós temos que rever bem este projeto 

para que não seja atirado dinheiro fora, como sempre foi feito. Também, 

tem outra coisa que vamos analisar, e até nesta semana liguei para o doutor 

Pedro em Palmeira, que é médico pediatra, onde o município ajuda com R$ 

60,00 em uma consulta para criança! Será que estas pessoas que necessitam 

geralmente da prefeitura elas vão ter mais R$ 140,00 para pagar uma 

consulta! Onde é que fica o programa do governo federal mortalidade 
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infantil zero! Será que o Prefeito não se baseia nisso e em vez de ficar 

botando dinheiro fora pagando funcionários para ficar em casa parado, 

porque ele não ajuda estas pessoas carentes do nosso município? Então, 

este pessoal que esta nos assistindo hoje, os professores que daqui a pouco 

vamos ter uma reunião aqui do plano municipal de educação do município, 

onde eu faço parte, que nós faça um esforço para recomeçar este município, 

mas com as mãos para frente e coração batendo junto. Também, aprovamos 

as contas do Prefeito Edison Luis Bueno de Quadros relativas ao exercício 

de 2012, pois foi aprovado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de 

Contas, e hoje esta Casa conclui a aprovação também, 100%. Então fica 

aqui o meu apelo, e eu vou voltar a falar, que na sessão passada fiz uma 

indicação pedindo um auxílio para a fabrica de calçados, que é mais uma 

empresa de São José que está fechando as portas se não pegar um incentivo 

de R$ 3.000,00 do município para que eles paguem o aluguel, a luz e o 

transporte, sendo que hoje não ganham nem um vintém! Eu pergunto ao 

pessoal, aos Professores, aos Vereadores, onde é que está indo estes nossos 

R$ 12.000,000,00  que é o orçamento do município de São José das 

Missões para o ano! cada avenida que vocês passam em São José vocês 

podem ver um buraco de cada lado! cada cinquenta a cem metros  vocês 

veem uma fluorescente queimada ou caída! Onde é que esta indo o 

dinheiro? R$ 12.000,000,00! Nós temos uma patrola, que eu não sei se ela 

não vai ser sepultada na terra da Linha Santa Lucia, pois já faz quase dois 

meses que esta lá caída num buraco! É uma pena ter que chegar numa 

sessão e falar isso para ver se o Prefeito abre os olhos e enxerga, ver se o 

Vice-Prefeito dá uma olhadinha e passa pelas ruas secundárias, não passa 

só pela avenida só porque plantaram flores e coqueiros! Vamos ficar um 

minuto em silêncio para refletir  sobre o nosso município para o dia de 

amanhã para as nossas crianças, porque eu com meus cinquentão, mas 

quarenta vou viver, mas tem os filhos que vão viver mais de quarenta, 

oitenta, e nós queremos que o nosso município melhore e não fique como 

está hoje." Na sequencia o Presidente Ver. Paulo Stürmer, pronunciou-se: 

"Quero parabenizar toda a equipe de professores, merendeiras, e todo 

pessoal que se envolveu nos trabalhos de homenagem que foram prestadas 

no dia de hoje para as mães, e como já disse na outra sessão, só espero que 
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na próxima haja um pouco mais de envolvimento de todo o executivo, pois 

é um trabalho merecedor, pois todas as mães merecem! Então quero 

parabenizar todos os professores, o pessoal que se dedicou e não mediu 

esforço  para que acontecesse esta pequena homenagem as mães." 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, 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 


