
Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis(16-

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 Oitava  Sessão Ordinária do Quarto Período Legislativo 

da Sexta Legislatura. 

Vereadores Presentes: Vice-Presidente, 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. 

O Ver. Jorge Nailton Lenhardt-PSB, não estava presente na sessão.  

A seguir leitura da Ata anterior.  

É colocada em discussão e foi  aprovada.  

Convites: 

Seminário: 53°- Seminário sobre Gestão Pública Contemporânea, nos 

dias 31 de maio, 01, 02, 03 de junho de 2016, na cidade de Porto 

Alegre- RS. Promovido pela Uvergs.  

Convite: Assembléia Regional do Corede, que dará inicio ao processo 

da Consulta Popular 2016-2017. 

Convite: 22° Seminário de Capacitação em Administração Pública 

Municipal, nos dias 31 de maio, 01, 02, 03 de Juno de 2016.  

Leitura do Requerimento do Vereador Douglas Diesel, pedindo o 

empréstimo da maquina fotográfica da Câmara de Vereadores, entre 

os dias 16 à 23 de maio de 2016.  

Leitura do oficio do STR de Bom Progresso, agradecendo as 

funcionárias do Poder Legislativo na participação no 6° Grito de Alerta.  

Leitura oficio recebido do Dep. Covatti Filho, que garantiu o valor de 

R$ 100.000,00(CEM MIL REAIS), para ser aplicado na manutenção e 



melhorias da rede Municipal de saúde, que vai beneficiar toda a 

comunidade local. 

O Vice-Presidente concede a palavra aos Vereadores. 

O Ver. João Pedro diz, que bom quando os Deputados lembram de 

nosso Município. Como tanto quantos outros que já destinaram 

recursos para nosso Município. A saúde é tudo na vida de qualquer 

cidadão. Aqui esta a prova de que o Deputado Cavatti lembrou de nós. 

Temos que agradecer.  

Leitura do oficio N.° 1251/16, recebido Da Superintendência Regional 

Norte Gaucho- Passo Fundo-RS, Caixa Econômica Federal- Notificamos 

a V. Exa. O crédito de recursos financeiros no valor de R$ 

450,00(quatrocentos e cinqüenta mil reais). Ministério do 

Desenvolvimento Agrário-Construção de Três Redes de Abastecimento 

de Água na Zona Rural do Município de Bom Progresso. 

O Vice -Presidente concede a palavra aos Vereadores: 

O Ver. Douglas diz, este recurso vai sanar os problemas de varias 

famílias que ainda não possuem água potável em sua residência. Em 

2013 eu fiz pedido para melhorar a situação da água na Sanga 

Senhorinha e Vila Nelson Bones. E agora será resolvido.  

O Ver. João Pedro diz, estes recursos é um dos projetos encaminhados 

pela atual administração. Esta aí os recursos para atender a demanda 

daquelas famílias que ainda não possuíam água potável em suas 

residências. As famílias em Linha Figueira, Olhos de Água também 

serão beneficiadas. O Prefeito foi atrás de recursos através de projetos 

que foram encaminhados. E esta ai o resultado. Hoje fomos 

contemplados e com certeza as pessoas serão atendidas.  

O Ver. Leodomir diz, a Equipe da Administração Municipal, o Prefeito 

João Carlos o Vice-Prefeito Moro, o Secretário Vanderson, o 

Engenheiro Sr. Ethier, o João Vallerius, bem como os demais pessoas 



que fazem parte da Administração que cada dia se empenham em prol 

do desenvolvimento de nosso Município. O Deputado Federal Marcon-

PT,  que fez a Emenda Parlamentar acontecer, temos que elogiar.  

•••• Indicações: 

O Ver. Douglas H. Lenz Diesel-PSDB, Pediu que a secretaria de Cultura 

contate o Teatro do Bolinha para trazer o espetáculo há nossa cidade.  

Que a Secretaria de Obras faça reparos nas estradas do interior do 

Município, bem como reparos nas pontes e bueiros.  

O Ver. Douglas diz, eles se propuseram a se apresentarem com o seu 

elenco aqui em nossa cidade. Eles fazem grande sucesso.  

Quanto a Secretaria de obras, hoje temos estradas boas. Mas temos 

também aquelas que precisam de reparos, que não se encontram em 

condições de trafegabilidade. Há pontes que precisam ser reformadas. 

Bem como nos bueiros que precisam de reformas. O Prefeito João Carlos 

hoje não possui mais o seu trator; vendeu, mas aqueles agricultores que 

tem seus maquinários agrícolas precisam de entradas e estradas em 

boas condições de trafegabilidade.  

•••• Congratulações:  

O Ver. Leandro Baraldi de Campos, pediu que seja enviado oficio congratulando 

o Deputado Federal do PTB Sr. Ronaldo Nogueira de Oliveira, por ter sido 

Nomeado como Ministro do Trabalho e Emprego.  

O Ver. Leandro diz, que seja oficiado o Deputado Federal RONALDO NOGUEIRA 

DE OLIVEIRA-PTB, que hoje é Ministro do Trabalho em Brasília- DF. Ele por ser 

uma pessoa Honesta. Em dois anos de mandato como Deputado Federal, Já foi 

convidado a assumir uma função muito importante que é ser Ministro.  

Passa-se a seguir o Projeto de Lei:  

Projeto de Lei n.° 035/2016- Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar 

por tempo determinado as contratações autorizada pela Lei Municipal n.° 

1.274/2015 e dá outras providencias.  

O Vice-Presidente coloca em discussão o Projeto de LEI N.° 035/2016, 

que foi aprovado por unanimidade.   



Não havendo mais oradores, o Vice-Presidente  encera os trabalhos. 

Próxima Sessão Ordinária dia 06 de junho de 2016 a partir das 19:00 

horas.  

 

 

 

João Pedro F. de Campos                 Leodomir Wiebling. 

                 2.º Secretário                                           Vice- Presidente.  

 


