
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis (18-04-2016, reuniram-se nas 
dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Progresso, situada na Rua sete n.º 025, para 
a realização da sexta sessão ordinária do quarto período legislativo da sexta legislatura. 

Vereadores Presentes: Presidente Jorge Nailton Lenhardt, -PSB, Leodomir Wiebling-PT, João Pedro 
Ferreira de Campos-PSD, Egon Valdir Schneider-PSB, Arlindo Jolar Vogt-PSB, Leandro Baraldi de 
Campos-PTB, Douglas Henrique Lenz Diesel-PSDB E Berassantegue Schossler Bones-PMDB. 

O Ver. Tiago Luciano Kriesel, não estava presente na sessão. 

A  seguir leitura da Ata anterior.  

É colocada em discussão e foi aprovada.  

A seguir leitura de oficio recebido do STR. 

O Ver. Egon diz, estou reforçando o CONVITE para o 6º Grito de Alerta que será no dia 12 de maio de 
2016, na cidade de Três Passos. 

O Ver. Leodomir diz, quero também reforçar o convite. É de suma importância a participação da 
comunidade. Vamos à defesa de nossos direitos. Dia 12 de maio de 2016 na cidade de Três Passos.  

Pedido de Informação.  

O Ver. Leandro Solicitou a Secretaria de Agricultura os seguintes Pedidos de Informações: 

• Quais os agricultores que já foram Beneficiados com as horas maquinas de janeiro de 2016 até a 
presente data? (especificar o nome dos agricultores e horas trabalhadas em sua propriedade.  

• Quais agricultores estão na espera (especificar o nome do agricultor). 
O Presidente coloca em votação o Pedido de Informação. Os Vereadores: João Pedro, Leodomir, 
Arlindo Jolar, Egon Valdir e Berassantegue votaram contrários ao pedido.  
O Presidente diz, esta rejeitado o Pedido de Informação.  
A seguir as indicações: 
O Ver. Arlindo Jolar sugeriu a Secretaria de habitação e Urbanismo fazer a manutenção da praça 
municipal(arrumar a tela e a colocação de areia limpa), e que seja feito a limpeza da rua de 
acesso a Vila Popular.  
O Ver. João Pedro pediu a Secretaria de Habitação e Urbanismo para que faça reparos das 
lâmpadas na rua 26 em frente a casa da Sr. Solei Lima, Miltinho e Abilho. 
Que seja construída parada de ônibus no acesso a BR 468 de acesso a entrada para o Balneário 
do Rischter e Linha Figueira. 
O Ver. Berasantegue solicitou a Secretaria de Obras, que seja feito o encascalhamento da estrada 
de acesso em Linha Biriva, trecho compreendido entre a propriedade do Sr. Adroaldo Diesel e 
Delfina dos Santos.  
Que a Secretaria de Habitação e Urbanismo faça placas de sinalização e orientação nos perímetro 
dos trechos de asfalto recentemente construído para se evitar acidentes.  
Há muita falta de consciência e educação no transito por parte de alguns motoristas. Sendo que 
no perímetro urbano onde foi construído o asfalto existem poucos passeios públicos de 



acessibilidade aos pedestres e quantas crianças e pessoas idosas trafegam nestes trechos. Ta na 
hora de agirmos neste sentido. Que sejam confeccionadas placas com urgência.  
O Ver. Leandro pediu para se associar na indicação dos quebra-molas. Dizendo ser de suma 
importância este pedido. Também quero dizer que é lamentável os colegas terem votado 
contrários ao meu pedido de informação. No exercício de 2013, foi aprovado 4 horas de maquinas 
por propriedade rural. Mas hoje fiz este pedido devido que há muitos agricultores que ainda não 
foram beneficiados. Deixo o meu voto de repúdio aos colegas.  
O Presidente diz, serão enviadas as indicações ao Poder Executivo Municipal.  

 Votos de Congratulações. 

O Ver. Douglas Henrique Lenz Diesel- congratula os Alunos, Honeyde José Kunzler Júnior e 
Sahra Gaier Stadlober, estudantes do Curso Técnico em Agropecuária da Escola Técnica Estadual Celeiro 
– ETEC, de Bom Progresso, representarão o Brasil nas Olimpíadas Internacionais de Projetos de 
Sustentabilidade e Meio Ambiente em Amsterdã, na Holanda, o evento internacional será realizado, entre 
os dias 29 de maio e 3 de junho. Eles serão acompanhados pelo professor da escola, Marcelo Larssen, 
com as despesas de viagem e hospedagem custeadas pela Secretaria Estadual de Educação.  

Com o projeto “Cana de açúcar: Potencialidades e Adequação à Região Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul” foi desenvolvido pelos alunos da ETEC, sob a orientação do professor Jeorge Schwendler, 
e participou da Feira Internacional MOSTRATEC – Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, entre os 
dias 26 e 30 de outubro de 2015, em Novo Hamburgo, quando foi escolhido entre 376 trabalhos realizados 
por alunos do Ensino Médio de 19 países participantes. 

O Ver. Douglas diz, quero dar os parabéns ao Professor Marcelo Larssen, Professor Jeorge  e seus alunos 
da Escola ETEC. Eles irão levar um pouco do Rio Grande do Sul para a Europa, em Holanda, na 
cidade de Amsterdã.  

Vocês irão representar o nosso Brasil, Rio Grande do Sul, bem como Três Passos e Bom Progresso onde 
se situa a Escola ETEC.  

Colocamo-nos a disposição. Peço para que o Prefeito Municipal veja a forma legal de ajudar esta equipe 
que muito bem ira representar o nosso Município.  

Vocês estão de parabéns.  

Em seguida o Presidente Jorge N. Lenhardt, concede o espaço ao Professor Marcelo Larssen e seus 
alunos para fazer a apresentação do Projeto “CANA DE ACUCAR.” 

Após as explanações do Professor Marcelo Larssen e seus alunos, o Presidente Jorge Nailton Lenhardt 
encera os trabalhos. 

Próxima sessão ordinária dia 02 de maio de 2016 as 19:00 horas.  

 

João Pedro F. de Campos                                    Jorge Nailton Lenhardt 

                             2.º Secretário                                                          Presidente. 


