
 

 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 11   / 2018 

 

Concede título de cidadão rio-verdense à ERVINO ADOLFO KRIESER 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS. APROVA: 

 

Art. 1°- Concede-se título de cidadão rio-verdense ao SR. ERVINO ADOLFO KRIESER, pelos 

relevantes serviços prestados a essa comunidade.  

 

Art. 2°- A data para entrega do título ora concedido ficará a cargo do presidente do Poder 

Legislativo.  

 

Art. 3°- O presente decreto entrará em vigência na data de sua publicação, revogando-se 

possíveis disposições contrárias.    

 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE- GOIÁS,    22   maio de 2018. 

 

 

 

ELVIS CASTRO 

Vereador do PRP 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Ervino Adolfo Krieser, nascido no dia 01 de março de 1945, na cidade de Santa Rosa - RS. 

                  Seus pais: Geraldo Carlos Krieser e Olivia Schubert Krieser( in memoria). 

                  Casou-se em 22 de janeiro de 1966 com SiriaKrieser( in memoria/ 29/10/2017), com 

quem teve 2 filhos, ROSEMERI KRIESER E MARCOS AURÉLIO KRIESER. 

                  Tem 2 netos Rio-verdenses, Marcos Aurélio Krieser Júnior e Miguel Henrique Krieser. 

                  O Sr. Ervino começou a trabalhar aos 13 anos como pesador de grãos para o sr. 

DealmoAlcidezPelenz, o qual era comerciante na área de compra e venda de grãos.  

Aos 17 anos, ainda na mesma empresa, mesmo sem sua carteira de motorista, apenas com 

uma licença concedida na época pelo órgão competente, começou a trabalhar de vendedor 

externo de grãos. 

Posteriormente passou a vender armarinhos em geral e chocolates Garoto, em cuja profissão 

permaneceu até por volta de seus 31 anos de idade, quando se  tornou sócio proprietário de 

um posto de combustível, em cujo ramo trabalhou até  meados de 1986, para a seguir  iniciar o 

comércio em uma madeireira de sua propriedade,  quando então muda radicalmente de 

negócios e se torna sócio/proprietário de uma madeireira, permanecendo nessa atividade até 

o início de 1999. 

                   No segundo semestre de 1999, a passeio, veio conhecer a próspera cidade de Rio 

Verde, onde gostando da receptividade e hospitalidade adquiriu a empresa Mundial Pneus, 

que posteriormente teve sua razão social mudada para GP Centro Oeste Importação e 

Exportação Ltda, mais conhecida como GP PNEUS, situada na Avenida Presidente Vargas, 1611, 

Jardim Goiás, a qual, atualmente conta com 22 funcionários. 

                   Por essa razão solicito aos pares desta Casa de Leis que deem seu referendo ao 

presente projeto, aprovando-o.  

 

 

 

ELVIS CASTRO 

Vereador do PRP 

 




