
ATA DA SESSÃO SOLENE DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIQUEZA PARA O EXERCÍCIO 2016 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às vinte horas e 30 

minutos, reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza, sob a 

presidência do vereador Sr. João Cavalheiro os seguintes vereadores: Clairton Bernardo, 

Gerson Luiz da Luz, Ivanir José Bertotti, Leandro José Alba, Lenir dos Santos, e a seguinte 

vereadoras: Caren Marlene Rutzen, Lucia Rohde, Valdete Rodrigues Lenkner dessa forma 

obtendo-se quorum legal. O presidente informou que a finalidade desta sessão é para proceder à 

eleição da Mesa Diretora da Câmara para o exercício 2016, informando que a votação será 

secreta e individualizada para cada cargo. A Secretária Tatiane Barbosa procedeu a entrega e a 

recolha das cédulas, as quais foram conferidas pela Procuradora Jurídica Dr. Salete Wagner, 

sendo que a mesma fez a divulgação dos votos, tendo que a Mesa ficou assim composta: com 5 

votos, Presidente: Caren Marlene Rutzen. E com 07 votos, Primeiro Vice-Presidente:  Ivanir 

José Bertotti; com 07 votos, Segundo Vice-Presidente: Lenir dos Santos; com 05 votos, 

Primeira Secretária: Lúcia Rohde e com 06 votos, Segundo Secretário: Clairton Bernardo.  

Dando sequência, o presidente João Cavalheiro declarou eleitos os novos membros da Mesa, os 

quais tomarão posse a partir de primeiro de janeiro de 2016. Em seguida a nova presidente fez 

o uso da palavra, e agradeceu a confiança dos que nela votaram, que conduzirá os trabalhos do 

legislativo da melhor forma possível no próximo ano e que a casa só irá melhorar. Agradeceu 

também a presença de todos. Por fim, o presidente João Cavalheiro agradeceu a todos encerrou 

a presente sessão, da qual para fins de direito foi lavrada a presente ata, que após lida e 

discutida será assinada pelos vereadores presentes em sinal de aprovação. Sala das Sessões, 

Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza, Estado de Santa Catarina. 
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