
Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis(20-06-2016), 

reuniram-se nas dependências da sala de sessões da Câmara Municipal de 

Vereadores de Bom Progresso-RS, situada na rua sete n.° 025, para a realização 

da décima sessão ordinária do quarta período Legislativo da sexta legislatura.  

Vereadores Presentes:  

Vereadores Presentes: Presidente- Jorge NailtonLenhardt-PSB, 
LeodomirWiebling-PT, João Pedro Ferreira de Campos-PSD, Egon Valdir 
Schneider-PSB, Arlindo Jolar Vogt-PSB, Douglas Henrique Lenz Diesel-
PSDB, Claudiomiro Correa Bones-PDT e Tiago Luciano Kriesel-PTB. 
O Vereador Leandro Baraldi de Campos-PTB, não estava presente nesta 
sessão devido sua viagem a Brasília-DF.  
Em seguida é feita a leitura da ata anterior. É colocada em discussão. 
O Ver. Douglas diz, gostaria que fossem registrados em ata os 
comentários feitos nas indicações solicitadas. Bem como os comentários 
feitos pelo colega João Pedro que falou em meu respeito dizendo que 
não sabia como não aconteceu nada ainda comigo. 
O Ver. Tiago diz, também gostaria que fosse registrado em ata o que 
falamos nas indicações. A respeito que eu disse que enquanto eu estiver 
com o Poder da palavra eu falarei a verdade.  
Após as discussões a presente ata foi aprovada com as emendas 
solicitadas.  



A seguir os Comentários das indicações da sessão do dia 06 de junho de 
2016. 
O Ver. Douglas diz, hoje o repasse mensal é um milhão de reais para 
nosso município. Sabemos que há muitos pontos errados. Temos 
presente nesta sessão duas agentes de saúde. Peço que o Prefeito e o 
Secretário de saúde façam os pagamentos referentes ao PMAQ aos 
funcionários da saúde. É nosso Prefeito até final do ano. Vai ir para a 
reeleição mas não vai conseguir.  
Quanto ao veículo do Gabinete, todos sabem que ele sentou a bunda 
dele naquele carro e não sai mais. Tem condições compre um carro pra 
ele. Ou até mesmo para sua esposa. É uma faisqueira. Estes dias até 
enxerguei ele carregando o filho dele no carro do gabinete próximo a 
Escola.  
O VER. Tiago diz, é um assunto polêmico. Da administração passada 
falavam que não trabalhavam. Que eram vagabundos e outras coisas. 
Mas o Secretário de Turismo não vem trabalhar. Não reside no Município. 
Não sabemos onde funciona esta secretaria.  
Que o Prefeito nos informe qual é o benefício que está secretaria trouxe 
para nosso Município. Sua carga horária... porque queríamos lhe visitar e 
não lhe achamos. Quais os gastos desta secretaria e quais os projetos 
que ele encaminhou.  



O Ver. Douglas diz, eu procurei para falar com ele e fui mal atendido. 
Dizer para ele que a minha cadeira aqui na Câmara de Vereadores está a 
sua disposição. Vim dizer pra mim que o Hélio estava de férias, onde 
estava jogando baralho em horário de expediente. Onde a Neidi me 
afirmou perante a funcionária Celia e a Kalia Horn, que o Helio não 
estava de férias. Aí tomei providências. Houve grande repercussão. 
Apareceu até mesmo na TV Bandeirantes. Agente é pago para fazer 
isso...fiscalizar.  
O Ver. Claudiomiro diz, peço que o Secretário de Obras, faça estes 
serviços solicitados. Agradecer a secretaria do PDT, por ter enviado o 
máquina para nosso Município.  
O Ver. Douglas diz, quanto a estrada de acesso ao Pohl, peço que seja 
feito o mais breve possível.  
O Ver. Tiago diz, Quanto às horas maquinas pedimos que o Prefeito não 
escolhesse as pessoas para fazer os serviços. Que se faça por ordem de 
inscrição. Que nos envie a lista de quem já foi beneficiado. Sendo que já 
pedimos e não fomos atendidos.  
O Ver. Douglas diz, que o Prefeito enxergue a todos, porque foi aprovado 
por nós. É importante para a agricultura familiar.  
O Ver. Tiago diz, quanto a colocação de uma lixeira na Vila Nelson 
Bones, foi a comunidade que nos pediram. Devido que o lixo é recolhido 
uma vez no mês.  



LEITURA DOS OFICIOS RECEBIDOS.  
Leitura do Requerimento recebido do Ex. Prefeito Armindo David Heinle.  
Leitura do oficio n.° 246/2015, recebido da 21° Coordenadoria Regional 
de Educação, com informações referente ao Ginásio de Esportes desse 
Município, que é patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul, 
administrado pela Escola Estadual de Ensino Médio José de Anchieta.  
INDICAÇÕES SUGERIDAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.  

Os Vereadores Claudiomiro Correa Bones-PDT, Tiago Luciano Kriesel-

PTB e Douglas L. Diesel-PSDB, solicitaram as seguintes Indicações:  

Que a Secretaria de Obras, faça a reforma da ponte em Vau do Horacio, 

próximo a propriedade do Sr. Armindo Kuhn.  

Que o Poder Executivo Municipal nos informe qual o motivo que ainda 

não foi concluída a quadra de esportes da Escola Municipal. E se existe 

alguma perspectiva para a conclusão deste obra 

O Presidente coloca em discussão.  

O Ver. Claudiomiro diz, fiz este pedido, devido que o Sr. Geovani Correa 

arrendou sua lavoura e quem vai plantar precisa do acesso desta ponte. 

Já fiz este pedido em 2013, 2014 e agora estou fazendo novamente 

pedindo que seja dado esta prioridade.  

O Ver. Tiago diz, este pedido já foi feito várias vezes. E até agora não 

fomos atendidos. Que o Prefeito realize esta obra. Ou vai ser a ponte 

padrão João Carlos.  

Quanto à obra da quadra de esportes é um recurso da administração 

passada. Mas precisamos saber quem é o responsável pela não 

finalização desta obra. Em 17 de setembro de 2014, deveria estar pronta. 

Já se passou dois anos. Infelizmente ainda não possui cobertura. 

Pedimos que o Prefeito nos informe à situação que esta obra. 



O Ver. Douglas diz, esta ponte precisa de reparos urgente. Eu e o colega 

Tiago tivemos lá faz um mês. Mas precisa-se urgente de reparos, devido 

que não tem trafegabilidade. Quanto à quadra de esportes o Laudino 

precisa de recursos, e ele não tem. Ele falou que foi feito algumas 

adequações no posto de saúde e não foi pago ainda. Mas como foi feito 

uma adição de duzentos mil reais na construção da escola nova, poderia 

também ser feito nesta obra. Que se entre em contato com a empresa e 

com certeza será feito.  

CONGRATULAÇÕES:  

Que a Administração Municipal, bem como o Poder Legislativo, 

congratulem a Secretaria De Estado de Obras-Saneamento e Habitação, 

pela cedencia de Uma Escavadeira Hidráulica em Termo de Cessão de 

Uso de Bem Móvel , hoje representada pelo  seu titular GERSON 

BURMANN,  que tem como objetivo atender as necessidades do serviço 

Municipal.  

O Ver. Leodomir diz, que seja enviado em nome da Câmara de 

Vereadores e em nome da Administração agradecendo esta secretaria 

que é coordenada pelo Sr. Gerson Burmann e o Nei nosso amigo que é 

do Braga. Que muito já tem feito pelo nosso Bom Progresso.  

O Ver. Egon diz, é importante está máquina para nosso Município. O 

operador é o João Dutra, que se dedica na sua função, sendo que muitas 

pessoas tem lhe elogiado. Foi deixado cascalho pronto em todas as 

localidades. E, se arrumou alguns trechos de estradas. Agradecer a 

secretaria do Estado, o Burmann, bem como o Nei. 

O Ver. João Pedro diz, gostaria de agradecer ao Vereador Jorge 

Lenhardt, pela maneira que o Senhor está conduzindo seu trabalho junto 

ao Poder Legislativo. Que bom que a Paz voltou nesta casa.  

Quanto a máquina que veio beneficiar nosso Município. Houve 

comentários que seria iniciativa do Pompeo. Mas não foi dele não e sim 

foi iniciativa do Sr. Gerson Burmann e de nosso amigo Nei que é seu 

assessor.  



O Ver. Jorge diz, quero comunicar a comunidade que irei me afastar dos 

trabalhos desta casa legislativa. Eu estou bem. Mas preciso atender o 

pedido do médico. Quero agradecer a presença do meu filho Ezequiel e 

do meu neto Ueslei.  

Se eu por acaso faltei com alguém...ninguém é dono da verdade. Eu 

peço desculpas.  

Se alguém precisar de mim, pode me procurar.  

Não havendo mais oradores, o Presidente encera os trabalhos. 

Próxima Sessão Ordinária 04 de Julho de 2016. 
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