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Às 18h30min  (Dezoito Horas e Trinta Minutos) do dia 22 (Vinte e Dois) 

do mês de Março de 2016 (Dois Mil e Dezesseis), 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 Stürmer, verificando o “Quorum” legal, presentes os Vereadores: 

ALCEU DIAS, ERNO BRIZOLLA, LEONARDO DOS SANTOS,  

MARONES VEBBER, NELSON CONCEIÇÃO, NOEMI PICCOLOTTO, 

LINDOMAR SCHULTZ  E PEDRO PIRES, deu início aos trabalhos da 7ª 

SESSÃO ORDINÁRIA, DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA E DA 6ª 

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

do texto bíblico: "Não sabes, não ouvistes, o Senhor é o eterno Deus 

criador dos fins da terra, ele não se cansa e não se fadiga, e não há quem 

esquadrinha o seu entendimento. Da força ao cansado e multiplica o poder 

aos que não tem nem um vigor." Em prosseguimento aos trabalhos da 

Sessão, o Presidente colocou em discussão as ATAS N.ºS  988 e 990/2016. 

Não havendo discussão, em votação as atas foram aprovadas por 

unanimidade de votos sem ressalvas. Na sequencia o Presidente verificando 

não haver PROPOSIÇÕES APRESENTADAS À MESA,  não haver 

Vereadores inscritos para os trabalhos do  Pequeno Expediente, e não 

havendo matérias para a Ordem do Dia, 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 usar este espaço na sessão de hoje para deixar registrado 

alguns agradecimentos que acho necessário em função da feira que tivemos 

no último final de semana aqui em nosso município. Parabenizar o Prefeito 

Silvio, o Vice-Prefeito Valmir, os funcionários, as soberanas, em fim toda a 
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comissão organizadora que estiveram envolvidos nesta belíssima 

organização da Expo São José. Sabemos que as dificuldades foram 

inúmeras e muitas vezes alguns pensaram até em desistir, mas quando se 

trabalha em equipe e com pessoas que pensam no bem comum e deixando 

de lado muitas vezes o bem particular, com certeza as coisas vão para 

frente, e é claro, temos que ter fé, e o Pai lá de cima com certeza fica 

olhando por nós quando a gente faz a coisa certa. Sabemos também que 

muita coisa  tem para se fazer em nosso município, que existe muitas 

estradas em condições precárias e que deve ser resolvido o mais breve 

possível, mas eu acho que nós precisava dar este presente para o nosso 

povo. Este evento grandioso que aconteceu no final de semana veio a ser 

coroado com grandes apresentações do Cezar Paraná, também Adson e 

Alana, Tchê Barbaridade, Corpo e Alma, e eu estive conversando com 

alguns expositores que expuseram seus produtos na feira, e ela não foi só 

boa na questão dos shows, conversei com expositores de outros municípios 

e também do nosso município, onde citaram  que tinham exposto seus 

produtos em três, quatro ou cinco feiras da região, e esta estava se 

sobressaindo sobre as demais, com boas vendas, uma ótima organização, 

com ótimas atrações e com um  preço acessível ao público, onde sabemos 

que municípios vizinho cobraram um valor muito alto de ingresso e a 

população não pode participar, pois cada um controla seus recursos, e aqui 

fui um preço bem acessível, e por isso estavam elogiando muito a 

qualidade do nosso evento. Quero ainda deixar registrado a minha posição, 

e acredito que quando chegar a próxima oportunidade de se trabalhar uma 

feira, que nós analise nesta casa com um pouco mais de carinho, pois 

sabemos que existe alguma crise, alguma diminuição de recursos, mas eu 

acho que nós temos que encontrar um meio termo para que esta casa 

também apoie estes eventos, talvez não da maneira que foi colocado para 

nós aqui, mas com alguma contribuição, pois eu acho que é justo nós trazer 

isso para a nossa população. Não pude participar dos debates naquela época 

em função de que eu estava afastado para tratamento de saúde, mas respeito 

a posição da maioria dos colegas aqui e acho que é isso que temos que 

fazer, debater e cada um expor o seu ponto de vista. Quero mais uma vez 

agradecer  a todas as pessoas do nosso município que vieram prestigiar esse 

grande evento, as pessoas que ajudaram a organizar e trabalharam 
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incansavelmente frente a toda as dificuldades que foram postas naquele 

momento, inclusive os problemas que aconteceram durante a feira, mas 

Deus com certeza é maior e ele olha pelas pessoas que trabalham e 

trabalham certo. Parabenizar  o nosso município pela passagem do seu 

aniversário de administração político administrativa e desejar que São José 

continue cada  vez mudando, e mudando para melhor, e com certeza 

estaremos apoiando iniciativas  com esta. E para finalizar, tenho certeza 

que esse foi o maior e melhor evento que São José já teve, vai ficar 

marcado com certeza na memória de cada um de nós! Isso é o que o povo 

de São José diz, isso é que o povo da região diz, e eu me encontrei hoje 

com pessoas de Lajeado do Bugre, de Sagrada Família, de Constantina, e 

todos estavam elogiando muito este grande evento que teve a participação 

maciça  do nosso povo, e se tivesse o evento e o nosso povo não 

participasse, não teria porque ter evento. Então, quero parabenizar o nosso 

povo, parabenizar as pessoas que organizaram, parabenizar o nosso 

município pela passagem do 24º aniversário." Na sequencia Ver. Marones 

Vebber, após os cumprimentos de costume, pronunciou-se: "Eu também 

quero fazer aqui uma homenagem, e na verdade não sei se faço esta 

homenagem ao Prefeito, ao Vice, ao Presidente da feira, ou a entidade, 

suspeita entidade que estava organizando, pois nos últimos dias fiquei 

sabendo q ue não era o Prefeito, não era a Prefeitura, não era a 

Administração, mas sim um entidade, mas em fim correu tudo bem a feira, 

a festa, e meus parabéns a quem foi que organizou, se foi a administração 

juntamente com o Prefeito, Vice-Prefeito, ou foi o tenente Bisfield que é o 

presidente da feira, ou esta entidade, mas tudo bem, todos os meus colegas 

sabem que eu nunca fui contra a feira, eu era contra o gasto do município, e 

eu quero deixar uma pergunta aqui no ar para os colegas Vereadores 

analisar, e concordo com as palavras do colega Leonardo, mas para nós 

refletir um pouco, pois com certeza no ano que vem eu não vou estar aqui 

para ser um critico de uma feira, mas talvez a maioria de vocês possam 

estar aí, e esta pergunta eu quero deixar para vocês: Se nós tivesse 

aprovado aquele montante de dinheiro será que a feira iria ser melhor? Aí, 

nós iria transformar São José  na Expointer! Então, com tudo o que nós não 

aprovemos que era setenta e poucos mil, deu uma baita de uma feira, 

bonita, bem organizada, e parabéns pela organização, imaginem se nós 
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tivesse  aprovado! Então, eu ainda continuo com aquele pensamento que 

daria para ter feito com foi feito sem terem pedido todo aquele montante de 

dinheiro do município! Por isso eu era contra o gasto dos recursos do 

município, e sim a favor da feira." Na sequencia Ver. Erno Brizolla, 

suspendeu o uso da Tribuna. Na sequencia o Presidente Ver. Paulo 

Sturmer, pronunciou-se: "Quero desejar a todos os colegas , seus 

familiares, já que esta é a última sessão antes da páscoa, e que todos 

tenham uma feliz páscoa  juntamente com seus  familiares e também com 

seus eleitores. Quero que levem um abraço a toda a nossa população de São 

José das Missões em nome do Poder Legislativo Municipal. 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 Secretário 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 


