
ATA Nº. 038/2015 

 Aos 24 dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, nesta cidade de Riqueza, 

Estado de Santa Catarina, no plenário Elma Endrigo, onde reuniram-se às dezenove horas os 

membros da Casa, sob a presidência do vereador Sr. João Cavalheiro, com a presença dos 

senhores vereadores: Realcir Strege, Lenir dos Santos, Ivanir José Bertotti, Gerson Luiz da 

Luz, Clairton Bernardo e as Vereadoras Caren Marlene Rutzen, Valdete Rodrigues Lenkner 

e Lúcia Rohde. Verificada a existência de quórum legal, foi declarada aberta a Sessão 

Ordinária do Legislativo, sendo que o Presidente agradeceu a presença de todos. Em seguida 

passou-se a leitura das correspondências e solicitou ao Secretário da Mesa que fizesse a 

leitura da ata da sessão anterior, que após lida, foi aprovada por unanimidade de votos.  

Dando sequência, declarou aberto o Pequeno Expediente, informando que a Mesa recebeu 

três indicações, sendo que fez a leitura: Indicação nº. 126/2015, de autoria dos Vereadores 

Clairton Bernardo, Ivanir josé Bertotti, Valdete Rodrigues Lenkner e Caren Marlene Rutzen 

da viabilidade que seja encaminhado um projeto de lei, por parte do executivo, para que 

ocorra o repasse de recurso de subvenção ao CTG Gildo de Freitas. Indicação nº. 127/2015, 

de autoria dos Vereadores João Cavalheiro e Gerson da Luz, da viabilidade que seja reaberta 

a estrada que liga a Linha Vila Nova à estrada geral da Linha São Roque/Cambucica. 

Indicação nº. 128/2015, de autoria do Vereador Lenir dos Santos, da viabilidade que sejam 

tomadas providências quanto aos alunos que treinam futsal, e que atualmente estão treinando 

no campo do Ginástica sob o sol e em condições ruins, considerando ainda que se tem à 

disposição quadra apropriada e em melhores condições. Todas as indicações foram 

aprovadas por unanimidade de votos. No grande expediente deram entrada quatro projetos de 

lei: Projeto de lei nº 024/2015 o qual autoriza conceder auxílio financeiro, mediante 

convenio, a associação Esporte Clube Miraguai e dá outras providências. Projeto de lei nº 

025/2015 o qual autoriza o chefe do poder Executivo a conceder auxílio financeiro a título de 

contribuição e/ou subvenção social, destinado ao centro de tradições gaúchas sem fronteiras- 

CTG, com a finalidade de manutenção das atividades estatutárias e tradições. Projeto de lei 

nº 026/2015 o qual autoriza conceder auxílio financeiro, mediante convenio, a sociedade 

Esporte Clube Bangu e dá outras providências. Projeto de lei nº 027/2015 o qual autoriza 

conceder auxílio financeiro, mediante convenio, a sociedade recreativa cultural e beneficente 

palmeiras e dá outras providências. Os Projetos foram baixados para as comissões. Foi Para 

segunda votação o Projeto de Lei do Poder Executivo n°023/2015, o qual fixa a despesa do 



Município de Riqueza do Exercício de 2016 e dá outras providências. A emenda 

modificativa foi rejeitada por maioria, mas os pareceres e o projeto foram aprovados por 

unanimidade de votos. Em seguida o presidente João pediu se algum vereador gostaria de 

fazer o uso da palavra, sendo que nenhum dos Vereadores se inscreveu. Por fim, o presidente 

abriu espaço para as explicações pessoais, onde se manifestaram os Vereadores: Lúcia 

lembrou que no dia 25 de novembro é o dia do doador de sangue, pediu para as pessoas se 

mobilizarem e irem doar sangue. Lenir se mostrou favorável a indicação da reabertura da 

estrada da Vila Nova que liga a estrada do São Roque. Clairton parabenizou todas as equipes 

que participarem do campeonato de futebol de salão de forma especial a equipe que se 

consagrou campeã. Gerson incentivou o acontecimento de ter mais campeonatos, sendo que 

a final estava muito bonita e bem organizada. Parabenizou os colegas vereadores pelas 

indicações. Questionou porque a diferença de salários dos motoristas do DRM. Caren 

lembrou do campeonato de futsal que estava muito lindo e parabenizou a equipe 

organizadora. Elogiou a decoração natalina que está muito bonita. Ivanir parabenizou os 

colegas vereadores pelas indicações. Lembrou do campeonato que estava lotado, e 

incentivou para haver mais campeonatos nos próximos anos. João também fez o uso da 

palavra, onde saudou os vereadores e todos que se fazem presentes, disse que é sempre bem 

vindas as indicações. Todos os vereadores agradeceram os serviços da assessora jurídica 

Débora e da secretária Edina. Sendo que receberam uma pequena homenagem dos 

vereadores. Desejaram as boas-vindas a nova Procuradora Jurídica Salete e a nova Secretária 

Tatiane. Encerrada as explicações pessoais pelo Presidente, este agradeceu a presença de 

todos, convocou os senhores vereadores, senhoras vereadoras e convidou a população em 

geral para a próxima sessão, que será realizada no dia 01 de dezembro de 2015, terça às 

19hs, no Plenário Elma Endrigo. E nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente 

sessão as 20 horas e 10 minutos, 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.  

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 


