
Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis(02-05-

2016), reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de 

Vereadores de Bom Progresso, situada na Rua sete n.º 025, para a 

realização da Sétima  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, Claudiomiro Correa Bones-PDT e 

Tiago Luciano Kriesel-PTB. 

A seguir leitura da Ata anterior.  

É colocada em discussão e foi  aprovada.  

Leitura dos Convites: 

23.° Simpósio de Gestão Pública Municipal, realizado nos dias 10,11,12 

e 13 de maio de 2016 na cidade de Porto Alegre-RS.  

A seguir leitura do ofício n.°086/2016, recebido do Poder Executivo 

Municipal.  

Passa- se leitura das Indicações: 

O Ver. Douglas Diesel, Que a Secretaria de Habitação e Urbanismo faça 

a calçada costeando a cerca do Calliari Camillo, para que de mais 

comodidade e segurança aos alunos da Escola Municipal.  

 Que seja feito um portão na parte de trás do Escola Municipal 

Professor Oniro Solano Bones, para que os alunos tenham dois acessos. 

 O Ver. Claudiomiro Correa Bones, pediu que   a Secretaria de obras 

faça a entrada de acesso a propriedade do Senhores Jair Henicka e Dari 

Fucks, na localidade de Miro Shumam.  

O Ver. Leandro B. de Campos, Solicitou secretaria de Habitação e 

Urbanismo reparos na iluminação pública da Vila Popular.  



 Que sejam construídos o mais breve possível os quebra-mola na 

avenida castelo Branco, acesso ao ETEC, bem como acesso ao Sicredi.  

Que a Secretaria veja a possibilidade de ser construído o passeio 

público de acesso a novo prédio da Escola Municipal Professor Oniro 

Solano Bones.  

O Presidente diz, as indicações serão enviadas ao Poder Executivo 

Municipal.  

A SEGUIR AS EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  

O Ver. Tiago diz, me licenciei por um período e estive pensando em 

muitas coisas. Conversei com o colega Vereador Egon. Inclusive tivemos 

uma Audiência de conciliação, onde o caso se referia do dia da briga 

que houve aqui na sessão da Câmara de Vereadores. Infelizmente 

acabei dando um soco no colega Egon. Mas já me desculpei com ele 

durante a Audiência. Disse que eu iria também me desculpar 

publicamente. Então hoje estou aqui para pedir desculpas a ele e dizer 

que é uma pena ter acontecido isso Vereador, de eu ter me passado 

com o senhor. O senhor não merecia. Já lhe pedi desculpas lá na 

Audiência e hoje lhe peço aqui em plenário.  

O Ver. Douglas diz, convido a comunidade para participar do Rodeio 

que será realizado no próximo final de semana na cidade de Braga. 

Nossos laçadores estarão lá representando o nosso Município.  

O Ver. Leodomir diz, o nosso Município esta andando de maneira 

tranqüila e serena. Tem mantido a tranqüilidade dos trabalhos aqui na 

Câmara de Vereadores. Com  união somamos resultados e  badernas 

não levam a nada, sendo que só gera repúdio com a comunidade.  

Na ultima quinta-feira tivemos audiência referente à Babilônia. Agora 

começam o desenrolar as coisas. Ver aquelas pessoas que deverão 

pagar pelo o que fizeram. A justiça pode ser devagar, mas ela não falha.  



O Ver. João Pedro diz, quanto ao o que aconteceu entre os Vereadores. 

Terem que se redimir. Mas é assim a vida. Quando éramos temos que 

admitir o nosso erro. O Vereador Tiago me surpreendeu pela sua 

atitude. Porque são poucas as pessoas que quando erram pedem 

desculpas e reconhecem o seu erro. O colega teve uma atitude correta. 

Tenho que lhe elogiar.  

E, ao colega Egon que sofreu toda a humilhação. Mas ele também teve 

a grandeza de ter perdoado.  

O Ver. Tiago diz, na próxima sessão se for preciso eu vou explicar tudo 

o que aconteceu na Audiência que o colega Wiebling falou.   

O Ver. Jorge diz, quero agradecer aos colegas Vereadores pelo bom 

andamento dos trabalhos desta sessão. Tendo respeito um com o 

outro. É isso que a comunidade espera de nós. Desde de já agradeço a 

colaboração de todos.  

Não havendo mais oradores, o Presidente encera os trabalhos.  

Próxima sessão ordinária dia 16 de maio de 2016 as 19:00 horas.  

 

 

João Pedro F. de Campos                 Jorge Nailton Lenhardt 

                 2.º Secretário                                             Presidente.  

 


